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బాలికా సాఠణొల 

కలకత్తాలో దాజరుకుటుంబమువారి యింట సమా 
వేళము జరుగుతున్నది రమ్మని మిత్రులు (క్రీ) దుబిన్ బాబు 
నన్ను పిలిచారు ఆహ్వానపతికను యిచ్చారు. కలకత్తాలో 
మహాకాళి పాఠశాల కలదు, దానికొక శాఖగా, బాలికాపాఠ 

శాలను నెలకొల్సవ లెనన్న తలంపుతో, ఈ సమావేశాన్ని 

ఏర్పాటుచేశారు. సనాతన హిందూధర్మములప కారం జాలిక 

లకు విద్యను బోధిస్తూ, పాఠశాలను కట్ట భాయిదాలతో నిర్వ 
హిస్తారని నాకు తెలియవచ్చింది, బాలికలు బడి వున్నపుడు 

లేనపుడు ఏయే విధులను పాటించవలెనో చాటిని ఒక జాబి 
తాగా వేయవచ్చును. "పెద్దలు చాలా ధర్మసూ|శాలను 

తయారు చెసినారు, 

పొద్దున్నే లేచినవెంటనే, పరగడుపున ఆవురావురు 

మంటూ బాలికలు దేవళా ప్రార్థన చేయవ లెనట; శ్లోకములను 

పఠించి ఇష్ట దేవ తా|పార్గన ముగించి, ఇంటవున్న పెద్దలకు స్టేర్రు 

శేరునా, | మొక్కవలెనట; ఇది మంచి వ్యాయామ మే, పిమ్మట 

“ఆయా వెంట బాలికలు బడికి వెడతారు. పాఠళాలలో మళ్లీ 

యింకొక డోను దేవతా ప్రార్థన శోక పఠనం, ఇంతాచేస, పాఠ 
ఛాలలో చెప్పే విద్యలు: కుట్టుపని, అల్లిక పనీ, వంటవండడం 

ఎక్ సటాలు, వీటికి మించిన విద్య యింకొకటీ వున్నది, "పెద్దల 
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యడల వినయవిధేయతలతో మసులుకోమని, ముఖ్యంగా 

భ_ర్తపట్ట భయభక్తు కులతో మెలగవలెనని బోధిసారు. బాలికలకు 

రోజూ యింటా, పొఠశాలా, డిటోగా యిదే కార్య కమం, 

చిన్నప్పుడు నా భార్య ఇలాంటి బడిలో తగిన తరిఫీదు 

పొందివుంకు, ఎంత బాగుండును! ఆవిడకు వందలకొద్దీ శోకాలు 

నోటికివచ్చును. దబ్బున వంటచేస్తుంది, వంట బాగుంటుంది. 
ఇస్కూలులో చదువుకోకుండానే, ఆవిడకు యీ విద్యలన్నీ 
పట్టుబడ్డాయి, పూజాపురస్కా_ రాలం కు ఆవిడకు (పీతి ఎకువ, 

అందువల్ల నాకు డబ్బు అంతో యింతో ఖర్చవుతూనేవుంది. 

అంతో 'యింతో ఏమి, ఊరుకుంకు అంతా ఖర్చు బడుతుంది. 

ఇలాంటి విధులు నిర్వ_ర్రించడంలో అవీడ శావిజే సాటి. ఇంకొ 

కరితో పోల్చడానికి వీలుపడదు. కనక ఆవిణ్ణి ఈ బాలి కాపాఠ 

శాలలో పంతులమ్మ గా వేస్తే బాగా రాణిస్తుంది. 

దైవభ క్రి మతభ క్రి ఎంత ఎముకలకు పట్టినా, మా 

ఆవిడకొక ముఖ్యబోధన తలకెక్కినట్లు కనిపించదు. మన 
చెప్పన్న శాస్తాలూ, భార్య, భర్త పట్ల భయభ క్రులతో మెలగా 

లని బోధిస్తున్నాయి; అవునామరి, అబినానళే, ఆవిడ కీ 

సూ తాలు, గుణమిచ్చినట్లు చాఖలాఏపది! భయభక్తులు లేక 
పోళేమానె; పై వెచ్చు తనభర్త వొట్టి తెలివితక్కువవాడని 
ఆవిడ నన్ముకం, అడుగడుక్కీ తన నలవో లేనిచే, వొక్క 

అడుగు ముందుకు వేయలేడని ఆవిడ ఉద్దేశం, అలా అని ఊరు 
కున్నా బాగుండును; తనభర్త తనతలలో నాలుకలాగ 
వుండాలట; వినయవిధయతలతో మెలగాలట ! అలాంటప్పుడు 
భార్యలు భ_ర్తలపట్ల భ క్రి పపత్తులతో సంచరించ్రాలని, ఉవరే 
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'శిస్తున్నవారినిచూసి, నేనేకశాదు. ఎవరుమా[త్రం సంతోషించరు ? 
ఇలాంటి న్కూలుకి వెంటనే పర్ఫుతీసి ఎంత వుంకు అంతా 
విరాళమివ్వడం ఉచితం'కాదూ * ఎంత యిచ్చినా అది దండుగ 

కాదు, దురద్భష్టవంతులై న భర్తలు ఈ సూలు వీడను బతక 

వచ్చును ! 

సళే; మేం సమావేశానికి వెళ్ళాం, చాలామంది బెంగా 

నీలు, నేలమీద బాసీనమఠల వేసుకుని కూచున్నారు, నలుగురి 
మొహాలూ పరికించాను. అందులో కాస్త మెత్తటిమనిషి 
ఎవరా అని ఆలోచించాను. ఒకాయన కనిపించాడు. ఆయన 

సభ్యులందరిలోకి "పెద్దవాడు. మొదటినుంచీ మంచిసభ్యుడుగా 

వుంటున్నాడు. వ యోవృద్ధుడు. ఎందుకైనా మంచిదని, ఆయన 

చెంత చతికిలబడ్డాను, నాకు నాలుగువిసుర్గు విసరాలనిపించింది, 

ఒడుపు చూసుకున్నానుకచా, ఈ ముసలాయన వం చేయగలడు 

అని ఇంగ్లీషులో దండయా।త కుప క మీంచాను : “*నిజవాండితే 

నిష్టూరం; మీరు నరనులు. కనక నిష్టూరవా(డరు, పీ బెంగా 

లీలకు కొన్నికొన్ని సందర్భాల్లో చొరవ జాగస్తీ, అది మంచి 
లకణమే కాని.... సామాజిక వ్యవహారాలలో ప్ర వాళ్ళు వొట్టి 

బార్చరస్. గాలీ వెలుతురూ సోకకుండా మీ ఆడవాళ్ళను 

జనానాకొట్టల్లో ఎందు కలా బంధిసారు? కోళ్ళ గంపల్లో 

కుక్కి లే, కోళ్లు 3 నెతం ఉక్కిరివిక్కిరవుతాయే; మరి మను 
ష్యులమాట చెప్పేదేమిటి, స్వేచ్చ లేకపోతే ఎలాగ? ముందు 
తరాలవాళ్లు గొప్పవాళ్ళు కావాలం"శు, ఇప్పటి ఈ ఆచారాలు 

మారవర్దా ? పీ బెంగాలీలు కబుర్లు చెప్పమం"ళు చెబుతారు. 

కడుపునిండా కబుర్లే పంజరంలో 'చిలుకోల్లాగ, అన్నీ చిలక 

పలుకులే. మా శెలుగువాళ్ళు పతాకము: మేం కార్య 
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శూరులం. మా తెలుగు స్త్రీలు హాయిగా అటూ ఇటు 

మనులుతారు, స్వేచ్చగావుంటారు. 

నా ఉపన్యాసం విని యింత వొలంపాొటి చజెంగాళ 

బాబూ, కంగారె_త్తిపోయోాడు. మొహం నల్లబడింది. నా వాగా 

టికి నేనే పొంగిపోయాను, మళ్ళీ నాలుగంఅలుగా విరుచుక 

పడ్డాను: “మీరు సబజై న మనిషిలా వున్నారు; తెలియక అడుగ 

తున్నాను; మరొకలా అనుకోకండి, (స్త్రీలను అలాగ బంధించి 

డానికి కారణం ఏమిటి? మీకు విద్యానంప త్తి కొరవడించా! 
వాళ్ళను నేరస్థులవలె దండించడం దేనికి?” 

ఆయన తనపక్కనే వున్న ఒకో పండితుని వంక చటు 
క్కున తిరిగి, నా ఉపన్యాసాన్ని ఖాతరుచేయనట్టు బెంగాలీ 
భాషలో వదో సణగడ మారంభించాడు. నాకు చి రెత్తు 
కొచ్చింది. ఏమిటీ నిర్ణక్యం. పరువునష్టంకింద అతన్ని ైలుకి 
పంపించాలన్నంత కోపం వచ్చింది. వొక తగుమనిషి, అపరి 
చితుడు, ఎదుట వున్నపుడు అతనికి తెలియని భాషలో తమలో 
తాము మాట్లాడుకోవడం బెంగాలీల కొక దురలవాటు, ఇంతకీ 
నాతో మాట్లాడడానికి ఎవరికీ నోరాడిందికాదు. బహుశా, నా 
రాక, వాళ్ళని హూడలెత్తించి వుంటుంది. 

సమావేశం ముగిసింది. అలికిడి లావయింది, నా మి|తుడు 
దుబిన్ బాబు ఆ అలికిడిలో తన్మయుడై పోయాడు, తన 
న్నేహితులతో ఏదో హుషారుగా ముచ్చటిన్తున్నా డు. నేనిక్కడ 
వున్నట్టు చివరికి జ్ఞుపకంవచ్చింది కాబోలు, గబగబ నావద్దకు 
వచ్చాడు : “మన్నించండి స్నేహితులతో మాట్లాడుతూ 
వుండిపోయాను, ” 
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తర్వాత [పసంగవళా త్తూ, దుబిన్ బాబు అసలువిషయం 
చెప్పాడు : “ఆయనకి యింగ్రీషు రాదు !” 

ఇంతసేపూ యిచ్చిన నాఉపన్యాసం బూడిదలో పోసిన 

పన్నీరు! 



రన్యాశుల్హ ము: ప్రదర్శన * ప్రశంస 

క్రన్యాళుల్కం : లుజ్జావధాన్లుస్థికినిగురించి, గిరీశమును 
అగ్నిహో|తావుధాన్లు ఆడిగినట్లు చూపవలెను, 

4 (నీవు యెన్నాళ్ళు బ్రతికినా యేమీ సామ్రాజ్య మే 

కొన్నాళ్ళకో రామచిలుక అల్ల 

మూనాళ్ల బతుకుల్కు మురిసేపు శత్రు శ్లైవు 

ముందుగతి గానవె ॥చిలుక॥ 

కర్రలే చుట్టాలు క"పైలే బంధువులు 

కన్నతల్లి ఎవరో చిలుక ॥ె॥ 

ఇల్లు ఇల్లు అనియెవు యిల్లు నాదనేవు 

నీ యిల్లు యెక్కడే చిలుకా 

పూరికి వు త్తరాన సమాదిపురములో 

కట్టిల్లు యున్నరె చిలుక ॥యె॥ 

నిన్ను మోసేరు నలుగురు ఎంబడె పదిమంది 

సమాదిపరమందు సొగనంపిరి ॥ఛచి॥ 

నివు కాలిపోయేదాక, కానలుండిరిగాని 

కడక దొలిగొస్తారు నీయెంట యెవరారే ॥చి॥ 

ల. 

* జంగం మల్లయ్య (ద్రాకిరామం) పాడగా మహాకవి నవ్రాసు 
కున్న పాట, దీనిని సంస్కరించి కన్యాశుల్కుము నాటకములో దాసరి 
వేషంలోవున్న శిష్యుడిచేత పాడించారు. 
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ఈర కురి ఘం వలయు యారో షక? 

యుత - తల్ల ప్ర నావంక ప్రాసల 
థీ తిశ్శన్రే శ్రే ను లా కరము నాశవళూవిలఒ 

తల్ల కాశొటీ భాశవె౮ం౫ గు వాలఘురాాత్త?గేో 

ర్ A VTC గుడు నిశా 
పుం కాన నావం హార వళ య రాయు? 
టా 1౬ 

భా ౯” క సాంలియయభి.నాం మార్త 

తా శనాయమయు ౨ 6వ రిపు 

తాం దం అ పెకి ల కుకు 
చ్ ముం భంగ తిణగానవెచు ఆప 
(ఆం పే ఏలబాపై కోపి కఘెం్లు బ్రాల 
త గేర్తుత విఎఖైక్రోషన్ 0 క బయం నాస్తి 6 ధబు 
రి బుక ఇగన్తై ఫాల గాని ె వఆడు కణం... 
రెడ భూం శాంయు చింత Be 

మెంబరు నయం 

కా - ల్రేంరికి న్రే త్రంకాగే కోమోంచ్రి సుళశమోేు 
nN తో 0 కరే న అంకే౪ అజ సక 

ఊరూ నోరు ంుకు వంలుతే పరి మం9ి సభాం 
విఫఘ్రుళవంధంసాంగో న ంపిరిఎ5 ని జక్కన్న కాం 
వి వాాంలయింధాాక కా వేత లురోకిరి ఇ నాళ 
త క శాం వినా సాంగం నొంకెంటు యె వెరార్మ్మ 



26 సెప్టెంబరు 1908 

పియమైన మహోారాజాసాహేబ్,* 
లో 

దయతో మీరు పంపిన ఆహ్వానం అందింది. అందుకు 
నా ధన్యవాదాలు. మీ కోరికలు నాకు ఆజ్ఞ లే కాని జరూరు 

పనులవల్ల యిక్కడ వుండిపోవలసివసోంది, 

+ జగన్నాధవిలాశినీ [డమెటిక్ కంచెనీ వంటి ఎన్ని 
“కన ఎ మెచ్యూరు నటసమాజంవారు నా నాటకాన్ని అభిన 

యిస్తున్నారంశు అమి తానందభరితుళ్ణయాను, ఇలాంటి 

|పోశ్చావాకర పరిస్టితి కారణంగా నా నాటకాన్ని రెండోసారి 
ము|దిం చాలని నిశ్చయించుకున్నా రు. ఎన్నడో పన్నెండేళ్ళ 

(క్రితం [పశులన్నీ చెల్లిపోయిన నా నాటకాన్ని యీనాటికీ 

నా మతులు జ్ఞాపకం 'పెట్టుకున్నారం కు అందులో కొంత 

* నిజయరామగజపతిమహారాజావారికి, మహాకవి వ్రాసిన లేఖ, 
+ ఆనందగజపతి నెలకొల్పిన నాటక సమాజం: దీనిలోబుచ్చి 

శాస్త్ర, చొప్పల్లి నరసింహం, హస ta పప్పువెంకటళా స్త్రి 

ఆదిభట్ల జగ్గావధానులు ప్రభృతులు సభ్యులు, ఈ సమాజమునకు నాయ 

కుడు "బుచ్చిశౌప్రీగారు; ఈయన నాటకములలో నాయక పాత్రధారి. 
శ్రీ నరసింహంగారు. శ్రీ చొప్పల్లి సూర్యనారాయణ _ భాగవతార్ గారి 
స్తం ఏరు సంస్కృత నాటకములలో నాయిక పాత్రథఢారి. హరికథా 
పితామహులు (శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారి సోదరులు (శ్రీ జగ్గాప 
థానులుగారు. వీరు రాక్షసవేషములను ధరించెడివారు. విదూషక పొ త్ర 
ధారి శ్రీ పాపయ్యళాన్త్రిగారు; మిగిలిన భూమికలను ్రీఅప్పయ్య 
శౌస్త్రి, Se నటించెడివారు; వీరిద్దరిదీ మధురమైన గాత్రం 

ఈ సమాజంవారు వేజీసంహారము, అభిజ్ఞాన శాకుంతలము, | విక్రమోర్య 
శీయము, ఉత్తరరామచరితము ఇత్యాదినాటకములను (ప్రదర్శించేవారు. 

12 



మేలిమి తప్పక వుందన్నమాట. నా నాటకం ప్రచురిత 

మౌతున్నపుడు దానిపట్ల మి(తులు ఛూపిన ఆదరణ, ఉత్సావోన్ని 

కలగ చేసింది విశేషించి పతికలు దానికి యిచ్చిన స్వాగతం 

అపూర్వ౦. 
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NENT Ge a ul im 7 oun AM Mrdhudf 
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నా నాటకానీకింతటి విజయం చేకూరినప్పటికీ మళ్ళీ 
దానిని ముదించాలనికాని లేదా కొత్తవి రచించి అచ్చు 

వేయించాలనికాని అప్పట్లో నేను అనుకోలేదు. అందుకు కార 
ణాలు శెండు. తెలుగున |గంథ|పచురణమనేది పీకులాట 
పంచాంగం. కృ త్యాద్యవస్థ. యూరవులోనో లేదా కనీసం 

బెంగాలులోనో వున్నట్టు తెలుగుదేశంలో పుస్తకవ్యాపార 
మనేదిలేదు. [గంధక_ర్త్ప తనపు_స్తకాన్ని తానే అచ్చొత్తించు 
కోవాలి. ము[దాపకుడు |పకటనక ర్త [పచురణకర్త అన్నీ 
అతనే! అచ్చొత్తించిన పుస్తకాన్ని అభివందనలతో బహూ 
కరించమని _పరిచయన్థులెన మర్యాదస్థులు (గంథకర్తను 
అర్థిస్తారు; దీనితో [గంధక_ర లాభం గూబల్టోకి వస్తుంది. అతని 
పని కుదేలు! 

దేనికైనా మదరాసు [పచురణక_ర్శలు అచ్చువేసే అవ 

కాశమంటూ వుంచే దిక్కుమాలిన మదరాసు తెలుగులో రాసిన 
సూ్క్క్కూలుపు_స్తకాలకు మ్యాతమె ఆ అకృష్టం పడుతుంది. (పొచీన 

కావ్యాల విషయంలో [గంధవికేతల మధ్య వస్తుమారకపు 
వ్యాపారవిధానం కొననాగుతూవుంది. మొత్తం చెన్నపట్నం 

చేరు చెప్పి వొక్క మంచి ఆంధ్యగంథవికయళాల వుంశే 
వొట్టు ! ఇపుడున్న చోటునుంచి ముుప్ఫెమెళ్ళ ఉత్తరాన 

మదరాను వెలసివుండేనా తెలుగుభాష బతుకు యింతకం'ె 

బాగుండేది. మువ్ర్రైమైళ్ళ దతీణాన వెలసివుండెనా తమిళ 
భాష బతుకు అంతకంచు బాగుండేది. |పస్తుతంవున్న మదరాసు 
తెలుగుభాషకు సవతితల్లి, 

అప్పట్లో నా నాటకాన్ని పునర్ము [ దించక పోవడానికి 

కొత్తవి రాసి (పచురించక పోవడానికి మీద చెప్పిన, పరిస్థితి 

1A, 



వొక కారణం. రచయితల కోవఠలోేనికి చేరాలని ఆనాడు నేను 

కాంతీంచకపోవడం రెండవ కారణం. పాండిత్యాన్ని జశింపొం 

దించుకుంటూ యితరుల కావ్యాలను చదివి ఆనందిస్తూ సంతృ ప్రి 

పడేవాడిని, వొక (పయోజనాన్ని కాండించి వొక మార్గాన్ని 
నిన్రేశించడంకోసం నేను కన్యాశుల్కాన్ని వెలువరించాను. రచ 
యితలు ముఖ్యంగా నాటకక ర్తలు తప్పుదారులుబట్ట పట్టాలు 

తప్పి సాహిత్యకృపి. సల్పుతున్నారని నేను గమనించాను. 

తెలుగున కావ్యభాష 1 యెలాగున వుండవలెనో దానిని యే 

విధంగా సంస్కరించవలసి వుంటుందో యూ విషయమై నా అభి 

[పాయాలు ఏమిటో మీకు తెలుసును. దీనినిగురించి నా 

నాటకఉపోద్దాతంలో క్లుప్తంగా ముచ్చటించాను. నిత్యజీవిత 
కార్యకలాపాలలో [గాంధికభాపను వ్యవహరిస్తే ఎంత కృతి 
మంగా వుంటుందో దానిని రంగభూమియందు [ప్రయోగించినా 

అంత కృ తిమంగానూ వుంటుంది. 

పుష్కలమైన అనంతమైన సంఘటనలతో నిండివున్న 
ఎంతో" గాంభీర్యమూ _వెవిధ్యమూ గల నేటి జీవితాన్ని వీషిం 
చక (ప్రపంచ ప్రసిద్ధి కెక్కిన (పాచీన కాల్పనికకధలనుంచి రచ 

యితలు యితివృ త్రాలను ఎందుకు స్వీకరిస్తారో అర్ధంకాక నాకు 
ఆశ్చర్యం వేసింది. ఈ కారణాలవల్ల నేను వా స్తవికజీవితం 

నుంచి సమ కాలికయితివృత్రాన్ని స్వీకరించి దానిని తెలుగున 
వాడుకభాషలో నాటకంగా రూపొందించాను, 

నే నాశించిన చానికంట అధిక.గా నా నాటకానికి 
విజయం సిద్ధించింది. అంతటితో నే ననుగున్న [ప్రయోజనం నెర 
వేరింది, నేను పండితుల; అయితే అందువల్ల నే నేను కవిని 
అయానని దాని ఛావంకాదు, ఏకు రవాడై నా పాండి త్యాన్ని 
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ష్ pie 9 Halo prurer kh aoe A beh 

tLe me TATE Ae got thay దార 

aR hes లిం We. wR gh న వ. 

నాడులు. 2/0 Than గ్రీఆంగ్ తట ల్లో బ్ రి hh ఇంప tT han గయ్ దిటు 
టు టట టు ఇ 4 ర్య డంటం ఉడా 

zt he Uy Year ఓ గ Ag a 

pe Gone లి ద్య గ్రా Jig 

అజిత లా hh de thre, ced yt 

డ్ fet wml Ales - Jak K ar? యొ ష్ 

t he ల Jad 1 దాణా అర py 

కున. భణ lA - ds hu దూ (గ . 
Wiis he ఎల్ nf 7 be dat he fm 

న. 
అ పేతీంచవచ్చును. [(పతిభావంతుడుమా[తమె కవి కాగలడు, 

కాని తెలుగున యో తారతమ్యం కానరాదు. ఇక్కడ పండితు 

డైనంత మాతంచేత ఎవడైనా కవే. భావను రూఫమాపి వీరు 
తాము రాసిన పు _సకాలను నోరువాయీలేని సూలు పిల్లల 

నెక్తిసి రుద్దుకున్నారు. మనకు చెప్పుకోతగ్గ విమర్శ మృగ్యం, 
నదువరుల సంఖ్య స్వల్పం. నాకు యిలాంటి పండితుల వర్గాన్ని 

అనుసరించడానికి మనస్కరించలేదు. కళాశాలలోని పండితులు 
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శాక సమర్ధులైన రచయితలు నామాన్లాన్ని అనుసరిస్తారని నేను 
ఆళించాను, కాని నా ఆశ నెరవేరిందికాదు. సమకాలిక జీవిత 

సంఘటనలను యితివ్య త్రాలుగా పరిగహించి [పకిభావంతులై న 

మీవంటి రచయితలు వాడుక భావషలో మాతమే వచన నాటకా 

లను రాయాలని నా అభిలాష, 

వచననాట కాలను అభినముంచడం౦ బహుకష్ట్రం, దోష 

భూయిష్ట్రమెన అభికయాన్ని సాహిళ్యాన్ని మన దృష్టిలో పడ 
నీయకుండా గానమూ ఛందన్సూ మరుగుపుచ్చు తాయి; దృష్టిని 

చెదరగొడతాయి. మనకు నంగీతనాటకాలు కొల్లలు, రంగ 

భూమి మీద వీటి విజయం సాధారణంగా (శేతకుల తెలియని 

తనంమీద ఆధారపడి వుంటోంది. ఒనెడుకశ్చెను చెంత 

అపశుతులతో హార్మోనియం మోగుతున్న ంత సేపూ ఆనందిస్తూ 
కూర్చునే [ పేతకులున్న౦త కాలం యీ నాటకాలు ర క్తికడు 

తూనే వుంటాయి. వీటిశేమీ ఢోకా వుండదు. 

సంగీత పరిజ్ఞానమున్న నటులు అరుదు. కర్లకఠోరంగా 
వాడుతూ మన నటులు |పేతకులను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తారు. 
ఓర్పుపట్టి తగుశికణ పొందితే అభిరుచిగల ఎవరై నా నటించి 

పరవాలేదనిపించుకోవచ్చును. కాని అధ్యయనమూ అభ్యా 
సమూ అవసరం లేదనే దురభి|పొయం మన నటులలో (ప్రబలంగా 
వుంది, నటుల దృష్టిలో అభినయం వొక కూసువిద్య, విజయ 
నగరంలో ప దెనిమిదివందల డెబ్లై ఎనభ్రైల మధ్య కొందరు 
బ్యాంకులను స్థాపించారు. బ్యాంకుల నిర్వహణకు (వశ్యేకమైన 
తరిఫీదు అనవసరమని వారి అధిపాయం. అందుకని వారు నెల 
కొల్చ్సిన బ్యాంకులన్నీ దివాలా తీశాయి. మంచి గుణపాఠమే 
మరి. అయితే నాటక పదర్శనం విఫలమైశే బొడ్డునున్న ముల్లె 
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పోతుందని భయపజేంచుకు అది చ్యాంకువంటిది కాదుక చా ! 

కనక ఆ భయం మన 1నటులకు లేదు, 

ఎమెచ్యూర్ నటులకు తీరికవుండదు. వృత్తిగా నటించే 
నటులకు తీరికవున్నా వచననాటకమంశు నిర్హత్యుం. పాతను 
యుద్ధంగా అర్ధం చేసుకుని నటించడమనేది మొదకశులేదు, నోటికి 

రావలసిన ఆ నాలుగుముక్క_లూ కంఠస్థం చేసారా అంశే అదీ 

నబడదు. మొత్తంమీద అటు వాళ్లు క వీళ్లు వచననాట 

కాలను అలక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇది pa అనుభవం, 

చాలాకాలమై మీ పోవణలోవుంటూ చక్కని కృషి 

కావిస్తూ గౌరవ పతిష్ట లార్జించుకున్న జగన్నా ధవిలాసీనీ 

నాటక సమాజం, ఉన్న తఆదర్భాలను ఉపలశించి వాటిని 

సాధిస్తుందని నా ధృడవిశ్వాసం, అనుకోకుండా ఉత్తరం ఊరికే 
"పెరిగిపోయింది. ఆ యా విషయాలపై నాకున్న ఉత్సాహమే 

అందుకు కారణం. మన్నించండి. జగన్నా ధవిలానినీ|డమె 

టిక్ కంపెనీవారి [పదర్శనలను చూసే అవకాశం యింకొక 

నాడు లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. 1906 వేసవిలో నే నింకొక 
వచన నాటకాన్ని ఊటీలో వుండగా రచించాను. శాని (వాత 

[పతి ఎంత వెదికినా కనిపించడం లేదు. 

ఎక్కుహిల్ హౌను 
ఉదకమండలం 

751800 
ప్రియమైన కవిరాజూ, * 

కన్యాశుల్కము అచ్చుఫారములను మీకు పంపమని, 

శ హరికథాపితామహులు శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారికి 
మహాకవి వ్రాసిన లేఖ. 
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|పచురణక _ర్హలకు జాబు|వాశాను, దయవుంచి నాటకము పె 

ఒక సమీతను [వాసి (ప్రముఖ శెలుగు పత్రికలలో [పచురింపిం 

చండి. (ఇతివృ త్తస్వీకరణలో, _విర్వవాణలో, హోస్యరనపోమణ 
ములో, పొ, తోన్మీలనములో, తెలుగు సాహిత్యములో ఇది 

అత్యు త్తమ నాటకమనే విషయాన్ని మరవకండి. 

మీరూ అమ్మాయి కులాసాగా వున్నారని తలుస్తాను, 

మీ నాటక సమీశను ఆం|ధ|[పకాశికకు పంపమని నాకోరిక, 

4 4 ఖీ 

స్టోన్ హౌసు పేట 
10 మే 1909 

లుయమైన మహాశయా, * 

న... అతిదయతో మీరు (వాసిన ఉత్తరం నాకిప్పుడే అందింది. 
మీరు ఉదకమండలంలో వున్నారనుకున్నాను. ఎక్కడ వున్నది 
నిర్ధారణగా తెలియక మీకింతవరకు ఉత్తరం వాయ లేకపోయాను, 

నేను కులాసాగా వున్నాను. నావృ్తీ వొక సమస్యగా 
పరిణమించి నన్ను వేధిస్తోంది, ఈ ఉపాధ్యాయవృ త్తీమీద నాకు 

వుండే వ్యామోహం తీరిపోయింది. ఇక యీఉద్యొగం చేయ 
డానికి నాకు మనస్కరించడం లేదు. వీలయితే వొదులు కుందా 
మనుకు ంటున్నాను.ఉపొధ్యాయుడికిక స్ట మెక్కువ; ఫలిత ౦తక్కువ 

ఇప్పుడు నాజీతం మువ్రైఅమిదు రూపాయలు. వచ్చే 
యేడు నేను (బెయినింగుకు పోవలసివుంది. నన్ను 'యేంచేయ 

-.._ * మహాకవికి, శ్రీ ఒంగోలు ముని సుబహ్మణ్యముగారు వ్రాసిన 
లేఖ. ° 
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మంటారో తగిన సలహా యీయమని నేను మిమ్మల్ని చాలా 
కాలం | కితం కోరాను. కాని మీరింతవరకు పమాటా చెప్పారు 

కాదు. మా తల్లిదం|డులు వంగోలులో జేమంగా వున్నారు, 

వేసంగి నెలవులు నేటితో [పొారంభం. స్కూలు మూసివేశారు, 

వొకటి రెండు రోజుల్లో వంగోలు వెళతాను, 

ము దాపకులు కన్యాశుల్కము మొదటి 126 పుటలు 

నాకు పంపించారు. దాన్ని నేను'జా[గ త్తగా చదివాను, ఇది 
వరకటికంచు నాటకం గొప్పగా మారిపోయింది. హోస్యరసం 

చక్కగా పరిపోషితమయింది. నాటకఉదాత్త లతణాలను చేను 

జాగా తం నా మిత్రుడు సహాధ్యాయి 

(శ్రీ యం. శివకామయ్య, బి,ఏ., దీన్ని చదివి పరమానందభరితు 
డొతున్నాాడు. 

ఉపాధ్యాయునిగా, విటునిగా, సంఘసంస్కర్తగా, 

రాజకీయ జ్ఞానిగా నేటికాలపు వాచాలునిగా యువకుడు గిరీశం 

తన నిరుపమాన సామర్థ్యంతో మనల్ని నిరంతరం ఆనందింప 

చేస్తూవుంటాడు, మన సమావేశాల్లో సంభాషణల్లో జీవిత ఘట్టా 

లలో అన్నిట అతని స్టృతి మనల్ని విడ డనాడక ముగ్ధుల్ని 

కావిస్తుంది, అగ్ని హో తుడు లుబ్బుడు పూర్వాచార కత 

లె న ఛాందస బావ్మాణుల మస్ _నత్వానికి [పతీబిం చాలు. ఈ 

ఇద్దరూ విభిన్న (సవృత్తులు గల సమర్థ్నులే న యిద్దరు వంచకుల 

చేతుల్లో పడ మోసపోశారు. న్ వాటిక [పధానకథా 

సూ(శాల్ని, నామౌచిళ్యాన్ని. పరిపోషిస్తున్న పా[తలు 

బుచ్చమ్మ, మీ; మీనావీ. బాల వితంతువులకు (పతివింబా లనదగిన 

పిర్ర స్వభావం విభిన్నం. ఒకతె నిర్యాాజమైన [చేమన్వ భావం 

గల అమాయిక, ఇంకొక తె తోను పట్టిన పట్టు సాధింఐ *లను 
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కునే దికగల యువతి. తన శెడునడతను మార్చుకుని మంచి 
మార్గానికి రానొప్పని మూర్జచి త్త. సన్న సన్నని రేఖలతో 
రానురాను చక్కని ఆవరణతో వొప్పినప్మాతి రామప్ప 

పంతులు. విజయనగరంలో అలాంటి కొందరి వ్యక్తులను మన౦ 

ఎరగకపోము. అతను మద్యపాన నిరతుడుగా వుండతగినవ్యక్షి 

అయితే అట్టి పరిపూర్ణత అవసరం లేకుండానే నాటకంలో అతని 

వాత బాగుంది. 

భారత దేశంలో లజ్ఞాకరమైన వ్యభిచారమే వృ త్తిగాగల 
వనితలకు మధురవాణి వాత మాతృక గా చితితమెనట్టు అని 

పిస్తున్నది. వ్యభిచారగ్భహాలలో ఊఈగుమనుష్యులు పడతగిన 
అగచాట్లు, దురవస్థలు నాటకంలో అద్భుతంగా ఊహింప 
బడ్డాయి. విటుడనేవాడు సంఘంలో తనకున్న మర్యాదను ఆత్మ 
గౌరవాన్ని పూర్తిగా పోగొట్టుకుందుకు సంసిద్ధుడు "కావలసి 

వుంటుందని ఈ నాటకం మనకు చక్కగా బోధపరుస్తుంది. 
'వెళ్ళియీడు వచ్చిన ఫెంక కళం కేవలం మందముతి; లోకజ్ఞాన 

శూన్యుడు. కనక తనకు చదువు చెప్పే గిరీశం చేష్టల నడతల నిజ 

స్వభావాన్ని అతను పోల్చుకో లేకపోతున్నా డు. 

నాటకంలో ప్రతీది స్వభావసిద్ధంగా |పత్యతు పరిస్థితులకు: 
సాతీభూలతంగా వాస్తవికంగావుంది; ఎడతెరిపిలేని ఎదురు దెబ్బ 
లతో సునిశితవా స్యచమత్క్భృతులతో ఈనాటకం మనల్ని పొట్ట 
చెక్కల య్యటట్లు నవ్విస్తుంది నాటక ప ధాన ఆంతరకథాగమనా 

నిక్కి సన్ని వేశాలు దోవాదపడుతూ [కమ[కమంగా వస్తునిర్మా 
ణాన్ని వెంపొందిస్తున్నాయి. నాటకనిర్మితిలో ఎక్కడా 
బిగి సడలలేదు సందర్భానుసారంగా పరిస్థితుల కనుగుణంగా 

పా|తలు పరిపోషితమౌతూవచ్వాయి. _ 



[ప్రతాపర్నుదియము నాటకంమీద మీ విమర్శ నేను 
అవగతం చేసుకున్నాను మీరు ([వాసిన |వత్యతురం నిజమని 
ఆమోదిస్తున్నాను, (శీళాస్త్రిగారి 'ఉషా' “నాగానందము' నాట 
కాలను నేను పాఠ్య|గంథాలుగా చదివాను. క థానిర్మాణంలో 

అపి కొంత కుంటుపడినట్లు కనిపించింది. వీరేశలింగముగారిహారి 

కృం[ది, చిలకమ రి 'పారిజాతపహారణము, “[పసన్న యాదవము' 

లనుకూడా పాఠ [గంథాలుగా పఠించాను. మరుచెప్పినపకారం 

వీటిమీద మీసంతీ_ప్తసమీథలను పంపినట్లయి తే నేనెంతోకృతజ్ఞుణ్ణి. 

ఈ [పాంతంలో వాడుకలోలేని, మీ నాటకంలో 

పయుక్షమైన పదములను పట్టికగా తయారుచేసి మీకు త్వర 
లోనే పంపిసొను. క న్యాళుల్కము 'మొదటి 125 "పేజీలు 

మాతం నాకు అందాయి, ఇప్పటికి అచ్చయినమటుకు ఆ 

నాటకాన్ని నాకు పంపమని ము దాపకులకు [(వాయండి, 
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౦టాల హాసు 

మైలాపూరు ; మద్రాసు 

7 జూలై 1909 

ప్రి యమైన అప్పారావు పంతులుగారు, * 

మీరు పంపిన కన్యాకుల్కము, నీలగిరిపాటల పతులు 

అందాయి. మీరు దయతో వాటిని బహూకరించినందుకు నేను 

మీక్కిలి కృత బ్లుల్ల, నాటకమును చదివి పట్టరాని ఆనందమును 

పొందాను; ఇదివరకే పు నాటకం పలువురి (ప్రశంసలను పొంది 

(పనిద్ధి కెక్కింది. ఇంత ఉత్తమనాటకాన్న్ని ఆం ధులకు (పనాదించి 

నందుకు మీకు నా అభివందనాలు, మీరు ఏ భాషను పవితమై 

నదిగా భావిస్తున్నారో ఆ వాడుకభాష నాటకంలో ముద్దుల 

మూట కొడుతున్నది. మొదటినుంచి, చివరివరకు హోస్యరసము 

పాఠకుణ్ణి పరవశుణ్ణి చేస్తుంది. నాటకఇతివృ త్తం అతిగంథఖీరం; 

నిరంతర ఆసక్తి జనకం. కథా సంవిధానం చక్కగా అమరింది, 

నాటకం చెద్దదయినా సన్ని వెళ చమత్కా రంవల్ల సంభావణల 

మాధుర్యంవల్ల వాతల అమోఘ చితణవల్ల పాఠకుడు రచయి 

తను తప్పు పట్ట లేడు, మీ నాటకం జీవితాన్ని అతి సహజంగా 

చితిస్తున్నది. ఛాందస [ళో తియుడు, సంస్కర్త, దుర్మార్గుడు, 

మూార్భుడు, నేర్పులేని ఆడది, తమతమ మనః పవృత్తులతో, మీ 
రచనలో పాతలుగ, మూ_ర్రిభవిస్తున్నారు. నాటకంలోని 
వాతలు సజీవమెనవి, ఇక అవి చిక్కు చెదరవు. 

* రెంటాల వెంకటసుబ్బారావుగారి లేఖ. 
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మీరు | చేమికులు. మీరు _పేమించడం ఎరుగుదురు. 

మీ నాటకంలో కొన్ని చోట్ల షాక్లు వున్నా అవి చురకలు 

'మా[తమే. నాటక మంతటా విద్యుచ్చ_క్తి పసరించినా, ఎన్నో 

వింతవింత మేరుపులు మెరిసినా, అందులోని విద్యుత్సవావాం, 

నిరంతరం [వవహి స్తూనే వుంటుంది, ఎంత వెలుతురు నింపినా 

అది తరగదు, చెదరదు! 

+ ఛీ 4 

లై ద్రరీ 
24a llal2 

నమస్కారములు. ఉభయకుశలోపరి * 

నిన్న నార్తరన్ సర్కార్సు పొ గాసీవు యూనియన్ మీటింగు 
జరినది. మీక న్యాశుల్కంలోని గిరీళంనుగూర్చిన కొంతభాగం ఆడి 
నారు. పొట్ట చెక్కులగునట్టు నవ్వనివారులేరు, అద్భుతముగా 

నున్నది. నేను పద్యములు వాసితిని, (శ్రీ సుబ్బారావుపంతులుగా 

రచ్చు వేయించినారు. చాలామంది సంతోషించినారు, 

నేడు (గామ్యంగూర్చి పీరేశలింగంగారి యాజమాన్య 

మున పచ్చయప్ప కాలేజిలో మీటింగు. ఇవి విశేషములు. తప్పక 

వెంటనే తెలుగు రాయలశాసనము, సింహో దిమీద యింకా 

రెధ్రళాసనాలు, నా (ప్రతాపరుద్రుని శాసనము, దశకుమార 

చరిత్రము, ముఖ్యముగా (పనంగరత్నావళి పంపంగోరు 
చున్నాను. ఎదురునూచుచ: న్నాను. జవాబు (వాయింపుడు, 

దొరకునేని, 'వెదురువిత్తులు పంపవేజెదను. 

* (శ్రీ వేటూరి ప్రభ్రాకరళాన్త్రిగారు, మహాకవికి (వ్రాసిన oa 
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కన్యాళుల్కపు కూర్పును నిన్న మెచ్చుకోనివారు లేరు, 
వ్రీశేశలింగముగారు అశం. ను గారు న్యా. న్వు జ, రా, గారు 

* మొదలగువారు మిగుల సంతోపషపడిరి. మీ యొద్దనుండి 

పున్తకములరాక ఆదురుచూచుచున్నాడను, చిత్తగింపుడు. 
ణి జ = జః 

త్రీలావినోచా! రామచం | దా! 

అప్పారావుగారు యిట్లాంటి నాటకరత్నాన్ని కల్పించా 

డని మనవిచెయను! చూడడానికి "పెద్ద నవలవలె వుంటుందికాని, 

ఆడవచ్చేసరికి కన్యాశుల్కంలో కనుపించే పోకడలు, స్వభా 

వాలు [పక్యక వికాసాలు, తళుకు సొబగులు, మరెక్కడా కన 

బడవు, "పేరునుపట్టి విచారిస్తై కధంతా లుజ్ఞావధానుల వ్యవ 

హారం, అగ్నిహో(తావధానుల కన్యావికయ వ్యాపారం 
మటుకే వుండవలసి వుంటుంది. ఇందులో గిరిశం చేసేపని యేమీ 

కనిపించదు. మధురవాణి రామప్పపంతులు, కరకటశా(స్తి 

పన్ని దానికి తెలిసియు, ఆలియకను, తోడ్పడుటకును అవసర 
మయి యుండవచ్చును. కాని అక్కడకూడ పిల్లను కొనుక్కొనే 
ముసలిలోఖభికి కలగవలసిన *ా_స్తి దువ్ప్చరిణామము చూపించ 
డానిక పీరుచెసిన కభాభాగము జతయెనది. గిరీశం వృత్తాంత 
మంతా కన్యాళుల్క గాధకు నంబంధించిలేదు. కాని అప్పారావు 

గారి యీ యొక ఆటలో అనేకరకాల సాంఘిక దుర్నీతులను 
చూపించ నెంచాడు. ఒక చెంప గిరీశం కొంచెమింగ్రీషు నేర్చి, 
దొరల తరహాోలు పట్టించుకొని, చదు వెక్కువ అంటకపోయినా, 

డబ్బు దుగ్గాణి, పరుపెంవు, వుద్యోగము సద్యోగము యేమీ 

* రెంటాల సుబ్బారావు; న్యాయపతి సుబ్బారావు; జయంతి 

రామయ్యగారలు కాటోలును, 
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లేకపోయినా, "పెద్ద చదువరివలె ధనికుడివల బింకాలు నరకుతూ 

పోజులు పెడ్తు, నపీన విద్వతోం బేరుల దుర్హకణాలను కనుపరు 

సాడు, బని మాటలలో దేశాభిమానం “శేపనల్ రిఫారన్ 

మొదలయిన "ద్దపోజులు కనిపిస్తూ బుద్ధులు మాతం నీతివిహీ 

నంగా వుంటవి. ? బతుక చేర్చినవాడు. గడుగ్గాయి: సమయమ 

గుర్తించి నడువనేర్చిన లోకనంచారిం శృతిపోండిళ్యానికి, వచ్చిన 

నాల్గుముక్కలను “ఇళ పెళ డబాయించడానికి లోటులిదు. ఆ 

'జస్సు. ఆ నడక, ఆ చుట్టపీల్పుడు, ఆ యొడుపులు ఆ పలు 

కులు మన దేశంలో మరేవేషూనికి 'యొప్పియుండ లేదు. "కానీ 

గిరీశం అడ్డంకుల దప్పించుకునే యుక్తి కలవాడై నా బండి 

జారిన దుళ్చింత కలవాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో క పిరికితనము 

'బదురుపొటు, తన “తెలివికి తానే సంతోషించుకొను లేతబు 

కలవాడు. ఈగడుగ్గాయి "కెదురుగా వెంక చుశాన్ని అమళ్చాడు 

మా ముత్యాలసరములుగూళ్చే మేటి కోవిల. చదువుక 

పట్నాలు జేరి పల్లెటి పొలాలలో గేదెలుకాచే బుద్ధిమాం ద్య 

మింకా వదలక, బాగోగులేమీ "తెలియక, పోజులు పేళ్టే చెడి 

వాళ్ళ సాంగత్య మభిలాపించుచూ మంచికన్న చెడ్డను ye 

నలవరచుకొను మూఢవిద్యార్థులలో వంకశుశం వొకడు 

ఇప్పటి రౌడీ పరిభాషలో పల్లెటిగబ్బిలాయి; గబ్బిలాయికూడా 

కాదు. కోటులళేకుండా, ధోవతిలోపల మడచిన షర్దుమీద వంక 

రగా ఫరంగికంటాభరణ పీలికను ధరించువాడుకాడు. కా; 

వట్టి యవివేకి, విశ్వాసి. తెలివి లేమిని సర్వదా సర్వత గనపరచ 

జడసత్యము, గిరీశమెంత పోకిరీజాణయో వెంక కుళమంత6 

ముగ్ధ చేతస్కుడు. బుచ్చమ్మకూడా వట్టిముగ్గయే. _ వీళ్ళిద్దర 
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అంత నిరూమభధాముడు గడుసుబొంద అగ్ని హో | తావధానుల 

కడుపున పుట్టించే మహిచిత్రము. 
తెలివిశేటలలో  వెంకళుళ “న్ని వెనుక పీటికగా చూపి 

నశ్లే, పోకిరితనంలో మరియొకరకపు పాశాన్ని గిరీశానికి 
భిన్నంగా నిలువ పెట్టాడు. రామప్పపంతులు నియోగి; కాదా! 

వ్యాపారి, గిరీశం వై చోదిక్రవ పు వాళ ల్లోతప్ప బుట్టిన వాడు, రామప్ప 

సంతులు చె చేటు. వృత్తిలో సంపాదించుకొంటూ తన లౌకిక 
(ప్రభావానికి, తన పరతులు వేషానికి, తన సంపాదనకు వొక 
చంప నెరవారుచున్న మీసపుటందముకు, తన వలపుపొకులకు, 

పొంగిపడుతూ తనయంతటి రసికుడు, వ్యవహ ర్త, రూపసి, లేడను 
భావముతో సంచరించువాడు. నాల్షింగ్రిషు ముక్కలు రాకపోయి 

నయిగాని ఆ గిరీశంవెధవని తలయెత్తనిచ్చేవాణ్ణా అని 
మధురవాణి దగర |; పతాపాలు తెగనరకిన కోతగొడు. బుద్ధి 

లోనేకాదు. యెత్తుల పోటీయందునే కాదు. బలసరా[కమాల్లో 

కూడ (ధై ర్యసావాసాల్లోకూడ ననహాయళూరుడని పొక్కి 
పొరలెడి చవీటి బుద్ధి. గిరిశం కనిపి సే పిలకెక్కుతీస్తాననే మేటి 
బంటు. అతడు యేమరుపాటున ప్రవేశించగానే యీ మాటలు 
వాడి చెవిన పడలేదు గదా, అని తత్తరపడుచు మంచం కింద 
శరణు జొచ్చిను. రామప్పపంతులు తనరూపసంపదల [పభా 
వముల విశ్వసించి, వెలయాలి చేతలను తీరుగా గు_ర్జింపనేరక, 
డబ్బు తగలేసుకుంటూ, తావలచినది తనను గూడ వలచునను 
| భాంతిలో చేలువాడు. ఒక్క చిటికెలో కరకటశా స్త్రి రామప్ప 
పంతు అదుటనే మధురవాణికి కన్ను గీటి, వంచకనటుని 
యీడు తెగిన కోమలాంగిగ జరిపి కంటిలో మన్నుపొసి, 
లుక్రావధాను లిచ్చిన కన్యాశుల్కంలో చిల్లిగవ్వ్వైనా పంతుల 
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కందకుండా తప్పించుకొని, యింత పెద్ద వ] 9వేటు పంతులుకూ 
దచాలున డుంకీయిచ్చి దొబ్బేశాడు. (విశాఖపురి|పాంత పరి 

భాష వాడినందుకు చదువరులు మన్ని ంచెదరు గాక.) 

తుదకు సౌజన్యరావుగారు వొకవిధంగా గిరీశం యొక్క 

దేశ*భఖిమాన సంఘనంనస్కరణ మి ధ్యాడంబరమునకు సౌశీల్య 

విరాజితంబగు వెన్నుపట్టిగ వ_ర్టించుచున్నాడు. మధురవాణి 

కూడ గిరశము యొక్క దుళ్ళీల దుర్విదగ్గ మానన మౌఢ్యమునకు 
జీవితానుభవములలో మంచిచెడ్డలు శెలిసికొని బుద్ధి తెచ్చుకునే 
సుస్వభావాన్ని చూపుతున్నది. బుచ్చమ్మను లేవదీయు [ప్రయ 
త్నము భంగమైనాక “డామిట్ కథ అడ్డంగా తిరిగింది” అని 

చివాలున సౌజన్యరావు చెంతనుండి మరలిపోవు నే కాని బుద్ధిని 

(తిప్పుకొను దారు లరయడు. రామప్పపంతులు, వెంక శుళము, 

సొజన్యారావు, మధురవాణి, యీ నలుగురు గిరీశము న్వభా 

వాన్ని అట్టి తరవులలో భేదంగా సంచరించే వివిధ పవృత్తులను 

చూపడానికి కల్పిం చబడ్డకూడలి, 

అగ్ని హో తావధానులు వ్యాజ్యాలకోరు, రేయింబగళ్లు 

[పక్కయింటివాని ెడకప్పు పికించ నుంకించుచుండును. కడు 
లోభి, ఆచారపరాయణుడు. వీరేశలింగంపంతులుగారి రాజశేఖర 

చరిత్రలో భోజనపుసమయానికి యవతరించిన సోమయాజుల 

వంటివాడు. దర్భాసనపుకట్టతో, దేవతార్చనమూటతో, మూడు 
కోర్టులూ తిరిగివచ్చే లౌకిక వైదిక మర్యాదా నమన్వేత. శుద్ధ 
లోథి. కూతులనమ్ముకొని సొమ్ముచేనె నిడి పంద, గిరీళానికి జ 

నెయ్యి, గేదె చెరుగులతో శలవరోజులన్నీ విందు సేయడానికి 

వొప్పుకోకపోయేవాజే. కాని గిరీశం మోహనా. సమం 
యేమిటో తెలిసినవాడు. పాలిటిక్సులో మెదిగిన చెయ్యి. “నీవు 
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అన్నమాట మహో బాగుంది.” అనే సమ్మోహన వాగ్చొణ 

[ప్రయోగ సామర్థ్య మెరిగి వర్తించెను, గిరీశము, అగ్ని హో తావ 
ఛానులు తన వ్యాజ్యాలలో గిరీశము తోడ్చాటు నాళించి 

యుండెను కొడుకు చదువుకు కుండలలో గు(రాలు తోలే 

వాడైనా, కోర్డు వ్యవహారాలలో మా|తము వెనుక తీయడు. 

అక్కడకూడా వీలై తే చవుకగా మంచి ప్లీడరును కొశ్తుయ్యా 
లని ఆశపడ తాడు: పల్లెటి వైదికులలో అగ్నిహో | తావధాను 
లది వొక విధమైన (పకృతి. లుద్దావ ధానులదిం కక టి, నలత 

మనిషి. డబ్బుకు గింజులాడే స్వభావం. యెంతవరకూ చేతివె సొ 
వదలకుండా మంచి లాభం వెతుకుచూ కొద్ది కర్చులో బంగరు 
మేల్బంతిని కట్టికొన చూచువాడు. వీరిద్దరు యెవరిదారిలో 
వారు చాదస్తుశీ. షలెటి |బావ్మాణుల తృతీయ । పకృతి కరకట 

శ్యాస్త్రియందు మూర్తిభవించియున్నని. ఇతను తగిన గడు 

గాయి, మంచి లౌక్యుడు, యు కాయు క్రము మంచిచెడ్డలు 

లాభనష్టాలు తెలిసిన వాడు. శిష్యులుండుట చేత చదువుకున్న వా 

డని యూహింపవచ్చును, [బాయళ 8 కావ్యనాటక విలా సపరిజ్ఞంత. 

ఇవి వుంటూ సమయానుకూలమగు కార్యసాధన గలంరూజా చిన 

వాడు, బహుశా చీట్టాడగలడు. వేశ్యా పసంగంలో ఆరికేరిన 

తెరువరి. ఈ మూడు స్వభావాలు వెంకచేశంతోనవో పల్లెటి 

జీవుల వయః (పకృతి భేదములను చూపుతున్నది, 

ఇక ఆడవేపాలలో మధురవాణి పణ్యవనితా విచిత 

వై ఖరుల గరచిన మేటిసాని; కాని యీమెలోకూడ కొంత 

మంచితనము, స్వజాతి విరుద్దమైన విశ్వాసము, చివరశ్రై నా 

పడుపు బతుకుల బేలతనము “గుర్తించి బుద్ధి మరలించుకొను 

ఆత్మశ_క్తియు గోచరించును. బుచ్చమ్మ ముగ్ధలలోముర్ధ, గిరీశం 
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గారు గొప్పవాడనుకుంది. ఆయన చెప్పిన మాటలు నిజమను 

కుంది, పునర్వివావాము దోషము కాదని నమ్మినది. అందుకు 
లోబడ్డది, మీనాకి బాల వితంతువే. కాని మధురవాణివలె 
వేశ్యాంగనకాదు. బుచ్చమ్మవలె సద్గతి విచారించునదియు కాదు. 

తన యింటనే యుండి రహస్యముగా పడుచు పొగరును (_దెంచు 
కొనజూచు దుళ్ళీల ఈ మూడు రకాల త్ర సభా వాలను 

యీనాటకంలో కూర్చినాడు. 

పట్నాల్లోను, పళ్లెళ్లోను వుండే విపరీత (స్త్రీ పురుష 
స్వభావాలను, రెండుమూడు కథా వ్యూవాములను వొక్క 

కుదురున జేర్చి, బేనికది చక్కగా విప్పారి, నిజ[పవ్భ త్రినగుపరచి 
రసపుష్టితో రాజిల్లునట్లుగ, నతికించగలళ క్తి అప్పారావుకే శెల్లి 
నది. మరియొకరై_ తే కథాం తానికి యేదో భ క్తిజ్ఞూన వైరాగ్య 
మేర్వరచి నీతి బోధకుగడంగియుందురు. గిరీశంచేత డామిట్ 
అనిపించుటలో నేయప్పరాయనియసా ధారణ ప్రతిభా సా|మాజ 
మగుపడుచున్నది. తివాచులలో _రేఖాసంస్ఫూ ర్హిగలచిత్య 
విన్యాసముల కన్న యంచుళోనుండి సగము ముప్పాతిక 
రూపములతో నగుపడుచు మరల నటులనే యావలికొనయందు 
నిిష్కమించు పూలపొగకైములు యెక్కువ యందగించునట్లుగా, 

కన్యాశుల్కంలో చూపబడ్డ గిరీశచరిత అదివరకు లెక్కకు 
మీంచి జరిగిన సావాసాలలో యిది యొకటి యనియు, దీని. 

భంగపాటుతో చిత్తవె కల్యమొందక, రణవీరుని పగిది మరి 
యొక పోరుతో తొల్లి చేజారిన విజయఫలమును పొండెదనను 
అవాంకారమును సూచించుటయే మిక్కిలి నేర్పుగా తోచు 
చున్నది. సుగుణములు, దుర్గుణములు, స|త్సయత్న ములు, దురా 

చారములు అనంత పారంపర్యలో వచ్చుచుండును. కాని 

క్రి 



చప్పున మొలకెత్తి చివాలున వాడిపోవు. పు రెకు పుట్టిన బుద్ధి 

పుడకలతోగాని అంతరించదు. 

తెనాలి రామవిలాసనసభవారు బందరులో యీ నాట 

కాన్ని ముచ్చటమీర నాడి చూపారు, [పదర్శనంలో కన్యా 

కుల్కపవు యసామాన్య |పదర్శనౌచిత్యము బయట పడినది, 

ఇందులో నా మద్దింపుమీద రామప్పపంతు లై అభినయి౦ చిన 

తంగిరాల ఆంజనేయులుగారికి ఫస్టుమార్కులు చేరుచున్న వి. 

తరువాత స్థానం నరసింహారావుగారి మధురవాణిన్ని కరకట 

శాస్తుర్ణయిన పులిపాక వెంక కుళ్వర్లుగారున్నూ మన్నింవ 
దగిరి. బుచ్చమ్మ, మీనాశ&ి వేసిన జక్కుల కుర్రవాడు, అగ్ని. 

హో | తావధానులు, వెకశుశము కూడ మొదటి తరగతిలో 

ప్యాసు అయినవాశే. శాక్సరు గోవిందరాజుల సుబ్బారావుగారి 

నటన విషయమై చెప్పవలసిన ముచ్చటకాదు. గిరీశవు వ్యవ 
హాోరాలన్ని టిని మిక్కిలి చక్కగా నిర్వర్తించారు. కాని 

వేషంలో బిడ్డల తం(డివలె గృహస్తోద్యాగివలె కనుపించెను. గాని 
గిరీళము యొక్క. యి|శెస్సాన్సి విలిటీ, పలుగాకితనము, పోకు 

డంబములు చూపించే యిరువదికెండు, యిరువది మూడేండ్ల 

|బాయాన్ని సుబ్బారావుగారు చూప "లేకపోయిరి. అనగా వేవ 

సౌష్టవము, పా తౌచిత్యము కొరవడినని. 

నుబ్బారావుగారి వొద్దికలు కొన్ని శారదలో కన్నులు 
గట్టినవి, మొదటిరాకడ = బె_త్తం ఆడించుకొంటూ, చుట్టపాగ 

దులుసుకుంటూ; "ముక యీవూరులోవుంజే ఆబోరుదక్కే_టట్టు 
లేదు అని ఆలోచిస్తూ, జేరవచ్చినయునికి అప్పుడే ఓడదిగివచ్చిన 
హాఫ్ యింగ్లీషుయెర్ వెళ్ళబోోస్తూ వుండింది. తరువాత 

'యేమోయ మైడియర్ షేక్స్పియర్ మొహం వేళ్తాడేసావ్” 

తక్ 



అని పితృ వాత్సల్యసూచకమగు నౌదోర్యముతో "వెంక శుళ 

మును సలుకరించుపట్టుకూడ విచిత స్వాభావిక రామణీయక 
మొదవియుంజెను. ఆ వెనుక నొంటరిగా బుచ్చమ్మను తలచి 

'నీదుమోముచ్దై టటా మూనులైటు లైటుటా టాటాటాి 

అని మున్నగు మోహావేళ|[వబోధితాశుక వి తావ్యాపార 

మందు వలపుల నారబోయి పట్టులతి విచ్శితముగనుం డెను. 
పాలిశుక్సు 'చెబ్బల వుప దేశించాలినినపు జెల్ల గిరళశము యొక్క 

సర్వజ్ఞ త్వాన్ని, వెంక శుశానికి నిజమెన యెడ్యు కేషను [వసా 

దించవలె ననెడి చ్యాజాభిలాపను అభినయవ్యాఖ్యానంలో గిరీశం 

సంప్రదాయాలు లెన్సగా బయట పడ్డవనే చెప్పవచ్చును, 
తంగిరాల ఆంజనేయులు బపు సమర్హుడైన నటుడు. 

ఖు[సూవేషంలో మహమ్మదీయ 'రాజకుమారుల సారాయి భంగు 

నిమోలను ము,దించి నట్టగుపర చెను. రామప్పపంతులు భూమి 

కలో దరిలేని పంతులు తర హాలనన్ని టిని వెళ్ళబోసెను. రామప్ప 
పంతులు గుణాలు యెట్లాంటివే వైన విన్నవించుకొన్నాను, 

ఆంజనేయులు యీ వేపాని కొనంగిన నాట్య విలాసము 

చూ_స్టేనే మాచదువరులు తెలుసుకోగలరు. కాని మాటలయల్లి 
కతో విప్పి చూపలేము, ఇక కరకటశా(స్త్రి న త్తివాగుడుతో, 
దయ్యాల పోతువలె, మం|తోపాసివలె, నరుదెంచి పులిషాక 

వెంకశుశ్వర్లు చూపిన తెలివికి మేరయేలేదు. తమ శిష్యుడికి 
పడుచుపిల్లల "వేష మతికించి రామప్పపంతులుసహాయాన లుద్రా 

వధానులకు అంటకట్ట దెచ్చి బేరములాడు తరుణములో, మధుర 
వాణి, నిజవృత్తాంత మెరింగి, కన్నియ మగతనము గుర్తించి, 

యచ్చెరు వంది జూడ, నొక్కచూపులో వెంక శేళ్వర్టు ఆమెను 
వారించి సద్దుపరచి యామెతో పొలు కుదుర్చుకొని చెగా 

ల్రీక్త 



నామెతో పూవిల్తు సయ్యాటలకు వలయు సం ధానమమర్చ్భు 

కొనెను. ఈ చూపుకు వేయి వరాలిచ్చినా బుణము తీరదు. 
వంక శేశ్వరుల మొగము స్ఫోటకవిలుంఠనముతో కొంత 

గొగ్గురు వోయినను స్రీ పురుష పధానపాత్రల _ ధరించిన 

యోగ్యుడు, చక్కనిమొగము, _ విశాలమయిన నేత్రములు 
గొంతువారని కంఠ మాధుర్యము. నాటక విషయాల్లో ఆరితేరిన 

[పతిభ, ఇన్ని చాక చ క్యాలు కఠిగియు, సుందరాంగుడై విల 

సీల్లియు, చకుముకీ, కరకటశా (స్త్రి మొదలయిన హాస్య [వసం 

గాలలో కడుంగడు నేర్చువహించి యాడగల్లు చున్నాడు, 
స్థానం నరసింహారావు, కులట వనితా వెషధారణమున నత్యంత 

మనోవారముగ, నొప్పారు మెలకువతో [పవర్తించెను రామ 
విలాస సభవారి మళము, సర్వవిధములా కూర్చ్పువడి మిక్కిలి 

తెలీవితో ఆలోచనతో శక్తితో నేర్పుతో మంచినాటకా లభిన 
యింప గలిగిరని విన్నవించు * 

నాట్యకళా వైదుష్య సంకీ ర్తనోత్సాహుడు 

భగవత్సాద సేవకుడు, 

పురాణం సూరిశా (స్త్రి, 

వూక కనా నాలాల కామా నానన న ననున నానా వరిబ్రనమానోవవమమాననా జాడ నానా నానా నాగా వనాని తగిన వనన కొకాాను తతత మానాన లాభపడి కుం వాసాన రలటు నాన నానియటై 

* ఇది సుప్రసిద్ధ విమర్శకులు పురాణం సూరిశాస్త్రిగారు 1924 వ 

సంవత్సర ప్రాంతంలో కన్యాశుల్క-నాటక ప్రదర్శన పై (వాసిన విమర్శ, 

నాట్య౬ అశోకము అనే వారి (గంథములో యిది ముద్రితం. 

లిప్ 



రెండవకూర్చు కృద్రిక్ర* 

కన్యాశుల్కం నాటకాన్ని కొద్ది మార్పులతో పునర్ముం 
[దించాలని మొదట అనుకున్నాను; కాని నొ మి కులు 

(శ్రీ యస్, (శ్రీనివాసఅయ్యం గారిసూచనవల్ల దాన్నిపూర్తిగా 
మార్చి తిరిగి పోతపోశాను. మరి ఆయన కావించే సాహిత్య 
నిర్రారణలపట్ల నా కమిత గౌరవం. ఈ విధంగా రూపుదిద్దడంతో 

దీని పరిమాణం తగినంత పెరిగింది. (ప్రస్తుత రూపంలో వున్న ఈ 
నాటకం యించుమించు సరికొ త్తది, 

కన్యాశుల్కం తెలికూర్చుకు చెప్పుకోతగ్గ విజయం 

లభించింది. పత్రికలు మనఃపూర్వకంగా స్వీకరించాయి; తెలుగు 
సాహిత్య చరిత్రలో దీనినొక సంఘటనగా పేర్కొని |ప్రశంసిం 
చాయి. (స్త్రీలు, పురుషులు, పిల్లలు నాటకాన్ని ఉత్సుకతతో 
పఠించారు.. అయితే దీనిని ఆమోదించనివారు వొక్క-_రే 
వొక్కరు; వారుసాంఘిక సంస్కరణ, వ్యావహారిక భాషా తప్పితే, 
మిగిలిన [పపంచమం తా బహుచక్కగా సవ్యంగా వుందనుకొ'నే 

మహామవో పొధ్యాయ కొక్కొండ వేంకటరత్న ౦పంతులుగారు. 
ఈ రెండింటినీ ఆయన సహింప నొల్లరు. మొదటికూర్పు నాటకం 
అచ్చయిన కొన్ని వారాలలోన (పతులన్నీ అయిపోయాయి, 

నాటినుంచి (పతులు కావాలనే కోరిక నిరంతరం అధికమౌతూ 
?తాఅగాదకాయిలాదాలా లజ కల 

* రచనాకాలం: 1 మే 1909; స్థలం: ఉదకమండలం. 
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వచ్చింది. నాటకాన్ని శెండవసారి అచ్చువేయించే బెడదను 

ఇవాళకాదు శేపు అని చాలాకాలం తప్పించుకుంటూ 

వచ్చాను. కానైతే నా మి|తుల పట్టుదలవల్ల ఇప్పుడు మళ్ళీ 

అచ్చు వేయక తప్పిందికాదు. 

తెలుగుదేశంలో [గంధికర్త అనేవాడు సాధారణంగా 

తన పున్తకానికి తానే |పచురణకర్త; వి కత, పుస్తకాలను 

అమ్మి పెను ఆదరవు దేశంలోమృగ్యం, పు _న్తక వ్యాపారం నిరుత్సా 
హకరం.పొఠకులు స్వల్పం. దేళంలో ఈపొటి పు_న్హకపఠనమైనా 
సాగుతున్న దంశు దానికి కారణం కేవలం బోర్తాఫ్ స్టడీస్ పడు 

. తున్న మహా[ళమ. పరమపూజ్యమయిన ఈనంస్థ తలఎ త్తడంతోనే 

కై9_స్తవ ధర్మసూ| తాలు “నువ్వు చదవాలి” అనే తమ పద 

కొండవ నుభాష తాన్ని బోధించడం మానుకున్నాయి, కాని 

“నువ్వు చదవాలి” అనే ఆ సూక్తిని వొక విధిగా శాసించే 
వాక్కు ఈ సంస్థకు సం|క్రమించింది. దానితో మానవమాతు 

'ఉెవడూ చదివి ఆనందించలేని కొరగాని పాఠ్య [గం థాలను 

వేలాది యువకులు విధిగా చదువుకుంటున్నారు. పాపం, దుర 

దృష్టవంతులు ! స 

మొదట నే నీ నాట కాన్ని [ప్రచురించాలని (వాయలిదు. 

సాంఘికొనస్కరణో ద్యమాన్ని పురోగమింప చేయడానికి నాటక 
రంగానికి తెలుగుభాష నప్పదనే సామాన్య దురభఖి| పొ 

యాన్ని పోగొట్టడానికి దీన్ని నేను (వాకామ-!] ఆ మధ్య 
మహారాష్ట్ర సంచారక నా కనమాజాలు తెలుగు జిల్లాలలో 
హిందీ నాటకాలను (ప్రదర్శించాయి. డబ్బుబేసుకున్నాయి. 
స్థానిక సమాజాలు వాటిని మక్కీకి మక్కీ అనుకరించాయ్యి; 

ప్రేకకులుతమకర్గం కానిదాన్ని వింటూ పరమానందభరితులయారు 
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అజ్ఞానంవలన కలిగే మహాదానందం అటువంటిది. కృ|తీమ 
యుద్ధాలుసాముగరడీలు దుష్టసంగీతం కామ | చేశేపక నృత్యాలు 

ఆడంబర వేషధారణాది అసహ్యారంగాకర్ష ణలకు కన్యాళుల్క-౦లో 

“"ఆస్కారంలేదు? అయినా అది అవార పేవమకసమూహోలను 

ఆకట్టుకొంది. వ్యావహారిక భాషకువున్న అర్హ తను షా 

రుజువు పరిచింది, 

'తెలుగూబిశంలో హిందినాటక ప్రదర్శనలు పతన 

మౌతున్నందుకు నాకు సంతోషంగా వుంది. అలా అని తెలుగు 

నాటకరంగస్థితిని చూసి మనం సంతృప్తి పడలేం. నామార్హ 

మెన నాటకమందిరాలేవీ మనకు లేవు. నటనను కళగా సాధన 
ము వృ ్లినటులు శూన్యం. పోనీ మంచినాటకాలయినా 

మనకు ఆనే కనిపించవు, కేవలం వినోదసాఫల్యంకో సం తప్ప, 

అతి సంకీర్ణ సాంఘిక పరిస్థితులతో సంఘటిత మెవున్న ఆధునిక 
జీవితాన్ని నాటకరచ నుతలెవరూ స్పృృశించక కేవలం నిర్గ 

త్యం చేస్తున్నారు. ళృంగారఘట్టాలనే వినుగుపుక్లే పర్యంతం 
మనరచయితలు అల్లుకుపోతున్నారు. రచయితల స్వతం|త 

కల్బ్పునాళ క్తి విహీనతకు భావదారిద్యానికి ఇంతకంశు వేరే 
నిదర్శనం అక్కర లెదు. అంతో యింతో రచ నాళిల్పపరిజ్ఞా 

నాన్ని [పదర్శించగల రచయితలు కొద్దిమంది, విశ్వవిద్యాలయ 

విద్య, పాళ్చాత్యసం స్కృతి, (పాబల్యంవహించిన ఏఛి ఖై యెళ్ళకు 

కూడా సాహిత్య రచనా నె నై_పుణ్యం ఇంత అధమస్థాయికి దిగ 

జారిపోయింది అంకు, నిజంగా ఆశ్చర్యం న ఇందుకు 

హేతువు మన కళాశాలల్లో సాగుతున్న లోపభూయిష్ట ఆంగ్ల 

సాహిత్య బోధనా పద్ధతు లేనని చెప్పవలసి వుంటుంది. RS 

ఛాషలను వికసి ంపచేయడమే తమ |పధాన బాధ్యతగా, ఆంగ్ల 
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అధ్యాపకులు, విద్యాధికారులు భావించి దోహాదపజేవరకూ, 

ఇంతకంకు ఉ _త్రమస్థాయి ఉన్నత పమాణాలు ఏర్పడతాయని 

మనం ఆళించలేం. 

ఒకే మూసలో పోతపోసే స పునరావృత సాహిత్య పకి 

యల వల్ల వృ _త్త్యనుఖే కాను పొసాొదిబి గింపుల పద్యరచనా 

ప ద్ద తులవ లి నిరంకుళకృత క | గాంధిక ఖభామానిర్హాతీణ్యంవల్ల 

తెలుగు పజ్ఞావికాసానికి తీవ అవరోధం కలుగుతోంది. ఈ సంద 
ర్భంలో (కరక కనను న. నాదొకమాట, తొలికూర్చు 

హోరికభాష వీలును స్థానాన్ని న. rT 

ఈమధ్యనే కొన్ని ఆరాక లజ్యాలతో నామి[తులు |పిన్సి 

పాల్, పి. టి, (| పస్ అయ్యంగారు “తెలుగు భాషపాసంస్క 

రణ బోధక సంఘాన్ని” స్థాపించారు. తెలుగు "వ్యావహారిక 

భాషను పెంపొందించడం ఈ సంఘ, పథాన ఆశయం, అలుగు 

వారు నదా తన పేరును జ్ఞాపకం 'పెట్టుకొసటట్లుగా మన పాఠ 

శాలల్లో శాస్త్రీయ బోధనా పద్ధతులను (పవేశెట్టిన, మిస్టర్ 

పట్సు, దినికి అధ్యతులు. అ క అంగీకరించడంతో ఈ 

ఉద్యమానికొక విశిష్టత చేకూరింది. 

వివిధ భావవ్య _క్రీకరణకు కావలసినంత మేర వున్న భాష 

వ్యావహారికం, ద్ని సౌకుమార్యానికి లాలి శ్యానికి విదేశీయులు 

సైతం ముగ్దు లయారు, ఇంత ఇమ్ముగల వాడుకభాష గుణ 

సౌందర్యాన్నీ ఆధునికరచమితలు ఎలా గమనించ లెకపోతు 

న్నారో, నాకర్ధం కాకుండా వ వుంది. తెలుగు భాషలో మధుర 

మైన వచనం చాడుక భాషలో వుంది. వింతగా కనుపించవచ్చు 

నేమో కాని, తెలుగు వచన |పారంభ వికాసొలకు కారణం 
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రాజుల పోషణా కాదు; పాశ్చాత్య సాహిత్య (వభావ వమూ కాదు 

ఇందుకు పాతువు ఉత్సాహి అయిన వొశానొక ఆంగ్రైయు! 
శమ; మన వాడుక భాపలో వున్న స్థానకచరి శ్ర శీకరణన 

ఆయన (పోత్సహించాడు, మశింజీ సే సీకరణలు కొన్ని నిస్స, 

చేవాంగా సాొటిలేనివి, మరికొన్ని స్పష్ట్రతలో ఛారాళుద్ధిలొ 

తూగుల నడకలో ఉత్తమ [గాంధికరచనలను తలదన్న గ 

రచనలు; అంతేకాక నాటికాలపు పోకడలను |పజా మేధన 

ప్రతిబింబించే యిట్టివి, తెలుగు సాహిత్యంలో అరుదు. విశు?ః 
వివిధరీతుల వాడుకభాషలో భారతీయజీవితాన్ని వ్యాఖ్యా 

నిస్తూ రాయ్ బవాద్దర్ కందుకూరి వీ రేళథింగము పంతులుగార 
కొన్ని [పహసనాలమ రచించారు; [పయోగా ర్హమెన కొన్ని 

ఆంగ్రనాట కాలను 'తెలుగుభాషలోనికి అనువర్తింప చేశారు ఈ 
వని తలంపుగా కుశా గబుద్దితో వీటిని వొక సంపుటిగా వెలు; 

రించి తెలుగు భావకు మసోోవకృతి కావించారు. ఈ |పథవ 

సంపుటిలో వారు తమ ఉత్తమోత్తమ రచనను సంతరించారు 
అందువల్ల యీ ఎన్నిక వారి ఉత్కృష్ట సమయోచిత జ్లానాన్ని 

యినుమడింప చేస్తున్నది; చెళం దద్దరిల్లి పోయేటట్లు తుపాన 
రక _త్తించినదల్లా నిజానికి వారి ర చనలల్లో ఇది ఒక్క. 

సంస్కృత నాటక లకణానుసారం, తెలుగు నాటకంలో మొక్తీ 
మొదట (గామ్యభాపను (ప్రయోగించిన గెరవం, నా మి|తుల 

వేదం వెంకటరాయ శాస్త్రిగారికి తక్కింది; ఆయన [పతాః 
రు దీయం నాటకంలోని పా[త్రోచిత మాండలిక సంభాషణల 

మిక్కిలి మధురమైనవి. అయితే కొండంత ఆశతో వాడు! 
భాషలో రచితమయిన [షపథమ నాటకం నాదేనని నా 

నమ్మకం; అది ఎంతమా[తం విఫలం కాలేదు; కాని వొకమాట 
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ఒక భాషా సామర్ధ్యాన్ని పరీతీ౨చి నిర్ణ! యించేవీ ఆయా రచయి 

తల సాఫల్య వె వైఫల్యాలు శత తపు. 

ఈవిధంగా ఒకవంక వాడుక భావ [పొముఖ్యాన్ని గడి 

స్తూంశే, ఇంకొొకవంక (గాంధిక ౦, ఆధునిక సులభవచనరూ 

పంలో వ్యావహోరి కానికి దగ్గర పడుళోంది. వ్యావహారిక సన్ని 

హిత |గాంధిక భాషను రచయితలు ధారాళంగా వాడుకొం 

టున్నారు. ఇప్పుడు దీని [పొచుర్యం అధికం. తెలుగు సారస్వత 

[పపంచంలో నేడు అ|గగణ్యులై న రాయ్ బహద్దర్ కందుకూరి 

ఫీచేళలింగము పంతులుగారు పరుషనరళాది హాల్లులవల్ల [దుత 

(పకృతికాలకు కలిగే సంధికార్యాలను కొన్నిచోట్ల పాటించక 

మార్గదర్శకులయారు, [పామాణిక (పయోగాల ప కారం వ్యాకరణ 

నూ|తాల (ప్రకారం పరామర్శిం చినట్టయి తే ఏ ఆధునికరచ 

యితా, ఆతేపణకు గురికాకుండా తప్పించుకో లేడు. వ్యాకరణ 

విహిత సంధినూ[ శాలను సర్వత పాటించాలనే నియమాలను, 
పండితులు సన్కూళ్ళల్లో సడలించారు. సం|పదాయ సిద్ధమైన 

బంధనాలను తంచుకోవాలనే నై తికధోరణి ఈనాడు కోన్సిస్తు 

న్నమాట స్పష్టం. భావ|పకటనకు (పాచిన [గాంధిక భాష తగిన 

సాధనం కాదనే (గహింపు పదిమందికీ కలిగింది; నూత్న కాన్య 

భాషను పర్పరచుకోచాలనే అ|పయత్న పూర్వక కృషి కొన 
సాగుతోంది. ఇక నా విచారమల్లా, ఈ ఉద్యమం, యుక్తి 

యు క్షం కాని మందగతిని సాగుతోందని! 
తెలుగు గాంధిక 0 మహాదుర్భలమైన వొక భామా 

(స్మకియ. సంప్రదాయం దీన్ని వ్యర్థంగా 'ఇెలుగువాళ్ళమీద 

విధించిందనీ నామతం, సం కళ్ళను | పేమించేవాళ్లు ఆ (గాంధిక 

భాషను ఆరాధిసారుగాక! నాకుమా[తం నా మాతృ భావ, 
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జీవద్భాష. ఇది “ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్టు,” ఈ జీవన్భా 

మలో మన సుఖాల్ని దుఃఖాల్నీ వెల్టడించుకోడానికి మనం 
ఎవరమూ సిగ్గుపడడం లేదు కాని, దిన్ని [(వాయడానికి మ్మాతం 

మనలో కొంతమంది బిడయపడుతున్నారు. వ్యావహారిక 
భావలోవున్న సాహిత్యం రైతును మేల్కొల్పుతుంది. భారత 
దేశంలోవున్న ఆంగ్లేయుడి గుండెను కదుపుతుంది. దాని శ్రి 
అపారం; అవకాశాలు అనంతం, 

ఆంగ్రమాండలి కాల (పాకృ్ళత భాషల చరిత "తెలిసిన 

వాళ్ళకి వాడుక భఛాషలోవున సాహిత్య [(పాళ స్వ్యాన్ని ఆవళ క తను 

(పశ్యకించి చెప్పవలసిన అవసరంలేదు. ఇంతకీ నూత్న కావ్య 
భాషను రూపొందిం చేవి వాద(పతివాచాలు కావని నాకు తెలు 

సును. నూత్న కావ్య భామను ఒక మహారచయిత (వాయాలి; 

తయారు చేయాలి; అందుకు మనం అతనికి అనుకూల పరిస్థితిల్ని 

వాతావరణాన్ని కలిగిద్దాం. 

ఈ మధ్య మ దాసు హైకోర్టు తీర్పువల్ల సాంఘిక సం 

న్మరణోద్యమానికి గొప్ప బలం వచ్చింది. [ప్రధానన్యాయ 

మూర్థి సర్, ఆర్నాల్లు వైటు, న్యాయమూర్తులు మిల్లర్ , 

మ[నోొలు ఈ విధంగా తీర్పు యిచ్చారు: “ఒక పిల్లను వివావాం 

చేనుకుందుకు తం] డికి డబ్బు చెల్లించే వొ'స్పదం, నీత్రి బావ్యాం; 

ఇండియన్ కాం టాక్టు ఆక్టు లి వ సెక్స స్ [వకారం, చట్ట 

విరుద్ధం,” 

ఈ పుస్తకాన్ని అచ్చు వేయించేటపుడు నన్నొక జటిల 

(పళ్న ఎదుర్కొంది. వాడుక భాషలోవున్న ఎన్నో శబ్గోచ్చార 

ణలు తెలుగు అతరమాలలో కనిపించవు. అలాంటి ఉచ్చారణ 

ధ్వనుల్ని సూచించడానికి సమీపఅతురాలమీద వొక నిలువుగీత 
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చెట్టాను. ఈనాటి తెలుగుళబ్దశా(న్త్రపుస్థితిని బట్టి నేను ఈ 

గుర్తులతోనే తృ _ప్తిపడవలసి వచ్చింది. అనునాసిక “విను నూచిం 

చడానికి “వి తరువాత అర్హానుస్వారాన్ని వాడాను. కొత్తసంజ్ఞ 

లను కనిపెట్టి లిపిలో కల్పించుకోవడం వాడుక భాషలొో 

[గంధరచన విస్తారంగా వ్యాప్తి చెందినపుడె సాధ్యపడుతుంది. 

నేను సూచించిన లేఖనచిహ్నోల్ని సంతోవంతో పాటించి 

నాకు సంతృ వ్లి కలిగేటట్లు పుస్తకాన్ని చక్కగా ముదించిన 
మెన్సర్సు. జి. రామస్వామి చెట్టి అండ్ కంపెనీ వారికి నా 

హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. 



కవితావనుంజరులు* 
(కవుల పూ(దోయటల? గట్టినవి) 

శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకలో నవతరించి యుండిన బంగారు 

కాలమున, నాపురియం దొక రూపగుణసంపద గల వెళ్యా 

రత్న ముండెను, 

క, కలభాషిణియను పేరా 

వెలది మును వహించు సహజవిఅసత్కలభా 

షలకు( దగ(6 జాల దపు డది 

కలికితనము( జతురతయును( గలపలుకులకున్ . 

క, తొలు(బ్రాయపుమగకొదమల 

తల(పులతమకములు మిగుల దను నెదురుకొనన్ 

జలజాకీ జవ్వనము గడు 

వెలసె. బ్రతిక్షణము వింత వింతగ నంతన్. 

చ, బెళుకుల( జిమ్ముచుం గలికిబి త్తరిచూపు సరత్నకుండలాం 

చలకష ణోజ్ఞ్వలత్వము పసల్ నెబపన్ యుళిపించుచున్ భుజం 

గుల హృదయస్టలుల్ వొడిచి కొంచక తోడన పోటుగండ్ర్ల( దూ 

జ లలన; యౌర్! యొక్కకత లిం బువు(టోండ్లు కటారిక క్రియత్, 

అ ఉత్తమ ప్రాచీన స స రసవ _త్తరఘట్టములను 

కథాభాగములను కవితామంజరులనే పేరుతో సంతరించాలని గురజాడ 

సంకల్పించినట్లు తోస్తున్నది. ఈ సంకల్పముతో వారు ఎంచుబడిచేసిన 

(పథమపుషము పింగళి సూరనార్యుని “కళాపూర్లోదయము”, el 
మూడాశ్వాసముల కథాభాగాని కిది క్షు ప్రకరణ, 
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ఆ రమణీశిఖామణి యొక్క_నాడు సింగారములు 
మెజయంగా. జిలికక్రెలతోడ వసంతోరు విలానభానురంబును, 
(గొ త్త విరిగుత్తుల నేతపర్వంబును, నగు పురోపవనంబున శేంగి 
కీడింపుచుండె, అయ్యవసరంబున నారదుండు, తనశిష్యుండగు 

మణికంధరుండను గంధర్వకుమారునితో. గృహ సేవార్థము 
గగనమార్గంబున( జనుచుండ, మణికంధరుం డా మగువల [పగ 

ల్భతాగరిమ కచ్చెరువొంది వారి లీలల నీరీతిని వర్హించె. 

మః తమి బూ(దీగెలతూ(గుటుయ్యెలల( బంతాలాడుచుందూ (గు నౌ 

కొమరుం బ్రాయపుగబ్బిగుబ్బెత లయం ఘుల్ చక్క_ (గా(జాయగి మిం 

టి మొగంబై చనుదెంచుఠీవి( గను(గొం పే? దిన్యమొనీందద్రః నొ 

కమృగీనేత్రలమీద( గయ్యమునకుం గాల్ దాంచులాగొప్పెడున్. 

అనుటయు నారదుండు 

మ. “భళిరా : సత్కవివొదు నిక్కమ తగన్; భావించి నీ వన్నయా 

యెలప్రాయంపుమిటారిక త్రెల బెడం గే నెందునుం గాన; వా 

రలడోలాచలనోచ్చలచ్చరణముళ్ శై 9విష్టపస్త్రీలయౌ 
దల( దన్నం జనునట్లు మించెననినం దప్పేమి యొప్పేయగున్.” 

అని పలుకునపుడు వారి నికటంబున మొగులుమలు 

గున, నలకూబరనమేతంబుగా దివ్యవిమానంబున. జనుచున్న 

రంభ, యామాట లాలించి, యొకింత కనలి, మనసొకలాగా, 
భావవిక్ళతి నెబుకపడనియక, తనదు పియునిమొగము(జూచి, 

క. “ఆలించితె? యాపలుకుల 

పోలిక దెలియంగ( గలహథోజనముని గా( 
టోలు: మన మితని( గని యుచి 

తాలాపము లాడి చనుట యధిమత” మనియెన్, 



ఉదయా ది మబుంగుంాయు బాలారుణ' భఖానుబింబము 

మాడి విమానరాజంబు మబ్బు వెలువడి, యా మునీం|దు 

పదాంభోరుహముల కిందిచాయం బోయి నిలువ రంఛానల 

కూబరులు పారిజాతకు సుమసౌరభ ౦ బులు వెదచల్లు తమ కిరం 

బుల నాతని పాదంబులకు (మొక్కి నిలిచిరి ఆ వరమౌనియు 

“మీర లొండొరుల_వె వదలని, పేమ కలిగి భాసిలుడ”ని దీవించె, 
రంభ దరవోసముతో, 

క, “కఓమునివర! మీ దీవన 

చే మాపై (బ్రేమకొంత చెడక నిలుచునో 
యేమో కాని, యిశన్ నర 

భామలపో(డుముల కిత(డు బ్రమయక యున్నే ?” 
అని తన మనంబునం గల యీరసంబు నె రింపంజాలక 

యక్కసక్కియంబుగా నాడుమాటలకు సందియం౦బు 

నొందుచు, “నిదియేమి యనుట వివరింపు"మని, మునివరుండు 
నిలిచి యడుగ, 'నప్పడంతి “మౌనివర్యా ! అప్పుడు మీరలా 
డోలికా విహోరిణుల [పసరగంబున శిష్యునితోడ 'నేమని పలికితి 
రది యానతీయవలయు” ననుటయు., జిలునగవుతో నతండు 
తా రచించిన పద్యంబు. జదివి, “యిం దేమైనను గాని తెజుంగు 
కలిగినం జెపుళూ; యింక మన౦బులోని ౪ భరంబు దాంపం బని 
యెమి?” అని పలితె. అవ్విలాసిని యతనిం జూచి, 

క. “మీరలు పెద్దలు క్రైలో 

క్యారాధ్యుల రేమియన్న నంటిరిగా కె 

వ్యారలు మాన్నెద ? రిట నే 

మారసి యాడితిరొ ? యనుచు నడిగితి ననభఘా । 
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వర్ణనములం దతిశ యో క్తి చెల్లునంచు నిటాడితిరి. ఇంతియ 

కాక్క యు యంగనలును మమ్ముల. బోలం జాలరనుట కీయర్థ 

పతి, ముద్ధుకుమారుండే సాతీ” యనియె. అంతనల్లన నగుచు, 

మునిపల్కె “నిర్భరంబగు | పేమ రాజిల్ల, నీచెల్వు డిట్లు వ ర్తిలుటం 
జేసి యొటాడిన నీకుంజెలు గదమ్మ ! అయిన నిట్లు రా. వెల్లదినం 

షి ౧ లొ య 

బులును; సవతి మీేగతి( గల్లునో మీందుం గంటివె ! 

క. నిను( జోలువనిత నీకును 

వనజముఖీ : యితని బోలువా( డితనికి నెం 

దును గల్లి కల(చునో : యి 

ట్రినిగా థపుముదముసొంప్పుకీవులు చనునే?” 

క. అనుటయు “నవ్వుల కనినన్ 

మునివర । మీమాట యిట్లమోఘం బగునో | 

వినలే నిట్టివి మాను(డు 
నను మన్ననచేసి” యనుచు నాతుక యొక్కెన్, 

అంత నమ్మహోమునీందుని యాజ్ఞానుసారం బునం దద్వి 

మూనంబు కలభాపిణి విహరించుచున్న యొలందోటలోనికిం 
దిగి యె, నట్ట యెడ రంభానలకూబరులు వినయపూర్వకంబుగా 

నతనిచేత ననిపించుకొని, యప్పుడెదుటం గాన్చించు వాసు దేవుని 
| పానాదరాజంబునకు౦ ఇయ్యత్తి (మొక్కీ, తమవనిమానంబు 

తోడ నిజేచ్చం జనిరి. కలభాషిణియు నటమున్ను తన కనతి. 
దూరంబున పినంబడువారల సల్లాపంబు లాలకించి యుండి, తద 

నంతరంబ ధగద్ధగితదిగంతరం బగుచుం ఊర నేతెంచు విమానంబు 

నవలోకించియు నాళ్చర్యంబు నొందుచుండి యప్పు డ ట్లరుగు నల 
కూబరునిరూప పలావగ్యాదిసౌ భాగ్యం బునకు మిక్కిలి మెచ్చు 

చు దదాలోకనంబునం దనియక, కొంతమేర తద్విమానంబు 
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[కిందటిచాయం బొదరిండ్ల యీోరమిమటుంగున వారిసల్లా 

పంబు లాలకించుచుం జని యంత నది మిక్కిలి దూరంబుగా 

నేంగుటయు. దిరిగి వచ్చి కడు-జేరువ నా యనుపమశేజుని 

నారదముని గాంగ నెజింగి, |పణమిల్లి లేచి, విరచితాంజలి యె, 

సవినయంబుగా నడి? “మౌనీం[ దచం ద! యిపుడు విమాన 

ముతో నే(గినట్టి మహి తాత్ములు రంభానలకూబరు ల?” 

అందుకు నారదుోడగు, నీ వెశ్లుజింగితి! మింట మేమాడు 

కొనిన పలుకులు వింటివో! వలవనిగర్వ౦ంబున6 గన్నుగాన కాడెడి 

యనుచితవాక్యంబు లేరికైన నెట్రోర్వగవచ్చు! ఏ మింతవార 
మనుకొన నేరికి కౌల్లును? రంభకు సవతి యన నొక తెను భువి 
లోపల వెతక( బోవలయునె? ఓ ధవళాతి! దై వమనుకూలింప 
నా సవతిని నీవ కానేరవ? రంభ మొదలగు నే యచ్చరలకు 
నైన నీదురూపసౌందర్యమహిమ లెక్కుడు గాక తక్కువె? 
అది యటుండ నీవు నలినాభుకొలువున గానవిద్యను మెప్పువడసి 

యున్న దానవు, పేరున గలభాషిణివి గద! బిరుదుచదుర వగు 

దువు, అంబుజాతుకొలువు వేళాయె, బోవలయు"”నని, కలభాపి. 

ణికిం జెప్పి యచ్చొటు గదలి చనియె. కలభాషిణియు నంత. 

దను జేర వచ్చిన నెచ్చెలులుం చానును నిజగృహంబున కేంగి, 

'వేగంబ కొలువుసింగారంబు సంభటించుకొని, కృష్ణుని నగరి 

కరి 

అంతం గొంతకాలంబునకు. గలభాపిణి తనచిత్తంబు నల 

కూబరచింతాయ త్తం బగుచుండ దత్సమీపగమనంబున కుపా 

యంబు గానక బహుకాలంబు గడిపి,  కాలయాపనంబు 

దుష్కరం బగుటయు, నొక్కనాండు దా నొక్కతియ వీణ. 
గొని, గృహారామంబున కరిగియుండు నంత, 
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em 

=. అరలితపుభూతిపూ(తయును లాతపుంగోలయు (6 గతపాలయున్ 

మలకొనుచిన్న కెంజడలు మందులపొ త్రము నాగబె త్తమున్ 

లలి. గనుపట్టుకి న్నెరయు లాహారిమోదము సింగినాదముం 

జెలు వలరంగ నొప్పు నొక సిద్దు(డు సింగపువారువంబుతోన్. 

. అభ్రపదవి నే తెంచి యయ్యబల యున్న 

తోంటలోనికి డిగియె నద్భుత ము గాంగ; 

నదియు (6 దన్మహిమకు వెజంగందుమనము 

నల నూల్కొాల్చి యర శథ్రపొద్యాదు లొసం6గె. 
యా యె 

. అతడు “నో కలభాషిణి! యాొత్మగురుని 

గృష్ణు(గొలువ(గ నేగుదే; గీతవిద్య 

పూర్ణముగ నేర్చితే? రాకపోక లిపుడు. 

మాస్నా(డు గదా దివ్యమౌనివరు(డు. 

. దానంజేసియ నీకును మానస మితరప్రచింత మాని తిరముగా 
సానలకూబరునంద యధీనంభై నిలిచి యున్న దియెః తరలాడ్షీ। 

= కడపటినా(డు నిన్ను నిటు కాంచనగర్భత నూజు( డంపుచో. 

గడమయభీష్టసిద్ధియను గాందగుదీవన యిచ్చె; గావునం 
బడ6తి[యమోఘ మాయనఘుపల్కు; చలింప(గ నీకు తాల్మి, నీ 
బడలుట( జూడనోపుదురె |ప్రాణసఖుల్ క్షణమాత్ర మేనియున్? 

. తడవులనుండియు( దపము సేయగ బూని 

మణికంధరు(డు పాట మాని యునికి, 

నుపవాస ఖేదంబు నపనయింప(గలేక 

(వేంగుచున్నవి నాదువీను లిపుడు; 
వీణ వాయింపు మోవెల౦దిః నేయడెన దు 

ష్లిగ విని పారణ సేయు గాని 

యీ భువనముల మీయిరువుర 

గానంబ కాని యన్యము లింపు గావు నాకు” 



శే, అనిపలుక, మాటమాటకు నద్భుత ౦బు 

చాల( (బిబలంగ విని విని, యా లతాంగి 

కరసరోజముల్ ముకిళించి, కరము వినయ 

మతిశయిల్లగ నిట్లను నతనికోడ, 
క. “ఓయనఘః దేవడవొ యో 

గాయత కపిలాదిసిద్ధులందు నొక(డవో 

సీయనుభావం బద్భుత 

మై యున్నది, నామ మెద్ది? యానతి యీవేఃొ 

అని పలుక “జలరుహానన! నీ వెంచిన వారలలో నె 

వ్వాండను గాను, మణి_స్పంభుండనుసిద్దుండొనని, యాతండను 

టయు6 గలభఛాషిణి యిట్లనియె, wT మహి తాత్మ! మీ వచన 

ముకొకశు పరికించి చూచినంత నా మనంబున నబ్బు 
రంబు ఘనం బగుచున్నది. ఎంచి చూడ, మీ కిమ్మహినిం గాన 
రానియది  యేమియును లేదు, (స్త్రీన్వభావంబున మిమ్ముల 

నేనొకటి వేండిన, మన్నింప వలయు. గానవిద్యా పరిపూ ర్తిమైన 
వెనుక, నారదశిష్యుండగు మణికంధరుం డమేమి సేయుచుంజె, 

కరుణించి యాన తీయవలయు 

దానికి మణి_స్తంభుండు,“మణికంధరుండు వీడ్కొను నవస 
రంబున, నారదుండాతని కిట్టని యొ, “తొలి తుంబురునకు గాన 

విద్యా కాళలంబున నోడి, నే నీనాండు కృష్ణుని వలనను, నతని 

చేవుల వలనను శికితుండనై , యనుపమసం గీత" కౌళలాఢ్యుండ 
చెతి. 

క ఏ నిన్ని పాట్ల( బడి యీ 

గానమహిమం గంటి నీవు గలభాషిణీయున్ 
మేను చెమర్చక యుండం 
బూనితి రిది యప్రయాసమున హరికరుణన్. 
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అనుడు “ఓ యనఘ! మిమ్ముల(గొలుచుపుణ ౦బున కిది 

యరుదయ్య? తన్నందినవారు తనంత లన లోకో క్తి వినమె! 
అది యట్లుండె నే కొదవయులేక సదా నివాసముగ వైకుం 
ఠంబుననుండి యాసదయుని విష్ణునిం గొల్వ. గలెడు మవో 

భాగ్యంబు నా కెటులబ్బునో యానతీయవలయుినని మణికంధ 

రుండు వే(డిన, నారదుం డతని కిబ్సనియె. 'మణికంధర! నీ 

వత్యనఘు:డవు. మేలు! మలు! ఈ యనుపమ బుద్ది 'యేరికై నను 

గలదే! పుణంబును, బాపంబును; విధియును, నిపేధంబును; 

మేలును గీడును; బరలోకంబు ననువానింగూర్చి విననివారు 
లెరు. గాని యాత్మహితం బెద్ది, యది తలంప లేరు. 

చ. అలయక వేదశాస్త్ర సతతాభ్యసన వ్యసన ప్రసంగతిం 
దెలివి యొకింత6 గాంచినగతిన్ నుతి కెక్కి యు వెజ్దీదీర రో 

కలి దల జుట్టుమన్న క్రియ(గా నొకకొందబు దల్పు రస్పటిం 

గలుషపథ ప్రవ ర్తనమె కర్మపువాసన నన్యు( గొల్వ6గన్, 

గంధర్వనందన! వినుము. విద్వాంసులందు విది తార్థ 

కృతిలోలహృదయులు ముఖ్యులు. వారిలో? గర అంతయు. 
బూజ్యూలు, క_ర్తలందు [బహ్మవిదు లెక్కుడు. ఆ మీందం బరమ 
మొకటి కలుగ దనుచు మున్ను మనువు పలికె. ఈ |తోవలు 
కరంబు దూరముగ [దొక్కిన "వాడవు, లమ్మీవరు నిత్యసన్నిధి 
విశేషమహ త్వ మెటింగియా విభవంబు గాంచుటనాసయొనర్చితి. 
కావున నీ వడిగిన యగ్దేవుని యనవరత నన్నిధి మపహా_త్త్వ్వవిశేషపా 
వా ప్ర్తికి( బెద్దలచె నే.వినినయుపాయ మెటి.గించెద. 

క, అధికారి కానివానికి నధికపదవి(దెలువ( బ్రాహమయ్యెడు పాపం 

బధికారియైనవానికి నధిశ్రపదవి ( చెలుపకున్న నగు నిక్కముగన్. 

ర్ 



అని యిట్లని చెప్పె, 

స “తనశ క్రికొలంది సత్కర్మ్కము లల వాంఛ 

మాని కృష్ణార్పణమతి జలుపుట 

ప్రతిషిద్ధక ర్మంబు పరిహరించుట విష్ణు 

భర్తి పె( (గమమున( బాదుకొనుట 

తద్భ క్రిగలపుణ్యత ములసంసర్గంబు 

దుర్జను లున్నట్టి (తోవ. జనమి 

విష్ణుసన్నిధికళావిఖ్యాత వివిధ ది 
న్యకేత్రతీర్హయాత్రాచరణము 

గ్ బిహ్మచర్యంబు( దపము వె రాగ్యగుణము 

వలయు వై కుంఠమును గోరువారి కెల్ల 

వీని తోవల ( గొన్ని గావింప( గనిన 

వృథ( జనవు చేర్చు( ([గగ్రమమున విష్ణుసదము.” 

అని చెప్పి నీవు నిజశ కి, కొలది నిందు. [బవ ర్హిల్లుము. 
కృష్ణానుగవామునం గలిగిన యీ యనన్యసాధారణసంగీత 
చాతుర్యంబు వృథసేయక శ్రీ పురుషో _త్తమ శీరంగాదిదివ్య 
తెత్రములందు ముకుందనన్నిధిం దద్దివ్యగుణనామసంకీర్తన 
గానంబు గావింపు మది సకల శేయోనిచానం బని పలికి తత్స 
సంగవచనంబున, 

ఉ అక్కజమైన భక్తి దనరార నతండనయంబు. గృష్టునిం 
దక్కక యాత్మ జూచి(|ప్రమదంబున(బొంగుచు(జెంగలించుచుం 
జొక్కుచుమొక్కుచుం బొగడుచుంబలికించుచు/గన్ను మోడ్చుచ 
న్మిక్కిలి చోద్యమందుచును మెచ్చుచు. బాడుచు నాట్యమాడుచున్, 

క, కేవలము నతి(పేమ ర 

సావేశవశంవదాత్ము(డై తద్దుణముల్ 
ta: 

op 



భావించుచు నొకరీతిం 
(ద్రోవం గనుచు నేంగె నారదుండు నిజేచ్చన్. 

మణిక ంధరుండును దచ్చరితం బులకు నతివిన్మయ [ప్రమోద 

వహృదయుండగుచు నితం డింతధన్యతామహిమంబున నొప్పునే 
యని కొనియాడుచుం దనదృష్టి మార్షంబు గడచు నందా.క 

వీకించి యెట్ట కేలకు నాలోకనంబులం [దిప్పుకొనియెను. ఇవ్వి 

ధంబున గురుం డరిగిన నతండు. దదుక్త [పకారంబున. బుణ్య 

కర్భంబుము నడపుచు. [(గమంబున విష్ణుభ క్రివ్ఫాదయంబునం 

బొదల., దీర్ణయా|త్రలు గావించి యనంతశయనంబునకు( 

బడమటిదిళ దళకళి కాపుష్పఫలాధిళోభితంబగు వనవాటిని వారిని 

గూర్చి తప మొనర్ప దొరంకొని యున్న వాడు, దానంజేసి 
యోాతోయజముఖ; యాసరసుని గానకళామాధురి యేమియు 

ననుభవింప నాకు దొరకదయ్యు.” 

ఇట్లు పలికి సిద్ధుండా దిక్కునకు విలోకనములు నిగుడించి 
“రుచే నిగాఢపుంబద్మాసమున6  గూర్చున్నా( డ”నుటయు, 

నపుడు నికటావనిజంబున నున్న చిల్యయొక్కండు మనుష్య 

వాక్కున నిట్లనియె “నా నివాసంబు నందనవనంబు.వనజావు. 

డిచటకు మును పారిజాతంబు దెచ్చుచో నందుండు పతు లిచ్చ 
గలిగి మజలి పారుచునుండ, మద్భార్య యవ్వళ బసవా రయె 
యున్కి. బజవలేక, “యెశళుననగు, నే నిచటన యుండెది నని 

యొక్కతళతొజ్ఞలో నడంగియుం డె, అది కారణమున నే నిప్వీటి 
కిని నాకమునకు రాకపోకలొనర్హు, నేడు నాకంబున మణి 

కంధరుంగూర్చి సె వినినవా ర్త 'దెల్పెద వినుండు. మణికంధరుం 

డిపుడు తపంబొనరించుచున్న వనం బద్భుతమహిమాన్నితం బందు 

7 రత్రి 



నిష్ణాగరిష్టులె తపంబొనరించు వారలకు మాసాష్టక ౦బునC గార్య 

సిద్ధియగు. ఆకారణంబున మణికంధరుని త్మీవతపంబునకిం[దుండు 

వెుచి యాతనికిం. దపోభంగం బాచరింవ రంభను బనిచి 

యున్న వాండ”నుటయు, కలభాషిణి యాచిల్క వచోవిలాన 

మున కత్యంతంబు ర ౦జిల్లి మరిమరి వాని వినుతిం చె, 

క, అంతట సిద్ధుం డా సీమంతిని నీకించి “యేను మదిరేక్షణ మీ 

చెంతకువచ్చుట చెవులకువింత చెలువు గులుకుపాట వినుట కెసుమ్తా. 

క, కొవున విపంచి(గై కొని సీవించుకగానపటిమ నెజంపగవలయున్ 

నొవుడు *“నటులకాక”ని యావిద్యం బ్రొద్దువుచ్చెనతనికి మిగులన్, 

గానావసానంబున నాచంచలాతి సిద్దు నభివీ&తీంచి, 

గీ. “అమరమతిపంపునను వచ్చినట్టిరంభ 

కతన నే మయ్యెనో మణికంధరుని త 
పం విపుడు మీర అటు దృష్టి పటిపి చూడు( 

డనిన నొకకొంతతడ వత డట్ల చేసి 

క. నగుచు “నిక నేమి తపమో 

మగువ! సలుపుచున్న వాడు మణికంధరు (డా 

మృగలోచనతో నదె యొక 

చిగురుం బొందరింటిలోన.( జి త్తజలీలల్ 

అనిన విని కలభాషిణి  యమ్మణి_స్తంభునిబోధమహి 
మకు వటు(గందుచు ననేక పకారంబుల. (బళంసించి “యో 

మహాత్మ! యుకటింండుపూంటలు మాయింట నిలిచి 
మేము సేయు పరిచర్య _గెకొనవలయు" ననిన నత ౦డు 
“గానలోభంబున _నీభవనంబునకు వచ్చు టింతియకాసి, మతి 
వీరుచారునుంబలెం బటనంబుల నెటుకొని యిటునటు మహి కు ల ట టో 

ఫశ 



మలు పచరించువారము గాము, గూఢ [పకారంబున నిలుపనోపు 
చేని నీ యుపచారంబులు 7 కొనియెద” ననుటయు “నట్ట 
చేయుదునొని తన గృహారామంబునంద నిలిపి యతిరవాస్యం 
బుగా నా సిద్ధునకు నిష్టంబులె న యన్న పానాదుల మోదం 

బొనర్చుచు నచ్చట నెవ్వరింబోనీక తాన పరిచర్య సేయుచు 
ర్రండుమూ(గుదినంబుఖు హృదయంబు రంజిల్ల జేసి యంత 

నంతరంగంబున నలకూబరసంగమాభిలావం బతిశయిల్ల నతని 

(పియవనితయైన రంభ ఆజం గజబుంగుటకు ( [గమంబున 
(బ్రనంగము దిగిచి సిద్ధునితో “నోమహాత్మ! యి_త్తరి నలకూ 
బరుండు తన వల్లభకు దవై్వై యొందున్నాడొకో ? అతనిని బరి 
కించి చూడవలయు” ననుటయు సిద్దుండు నవ్వుచు, “నీకదియే 
కదా (పథాన ప్రయోజనం బని” పలికి యిటునటు బరికించి 

చూచి, యత(డున్న చోటు కని, కలశాపిణి కిట్టని యె, 

“తా వెనువెంట బాయక సదా చరియించిన( డద్వినోద మో 
టి. జిక్కి. రంభ తగినట్టి తపోహాతి సల్పలేదు, క్రో 

పావహ మిం ద్రుబుద్ధి కది యట్లగుటం వీయ(గూడి యట్టికా 

ర్యావసరంబులందు( జన. డాత (డు మాన (డు పెన్విరాళీచేన్. 

కావున మణికంధరుని త 

పోవనము సమీపభాగమున నొకవని( జూ 

తావళిలో నున్నా(డదె 

పూవులను జిగుళ్ళ నొప్పు భూజము|క్రిందన్ 

గీ. తరుణీ యిపు డాతని'పె( 

బరాకుచే నీవు గానపాటవగుణముం 

గరము మెజయింపలే వే 
నరిగెద మతి లేదె యితరమగుపని యిచటన్. 

ర్ర్ 



క. అంసితే( బోయి వచ్చెదిననుబయు( గల 

భాషిణి “మహాత్మ నిన్ను నాపాలిభాగ్య 

దేవతగ నమ్మియుంటి నాజీవితంబు 

నేమిగా జేసి పోయెద వెజబు(గ జెపుమ.” 

అనుటయు నేనిప్పుడు నీకై చేయవలయునది యెయ్యది 
నాకుం జెపుమా” యని సిద్ధుండడి గ. అందుకు గలభాషిణి 

క. ఈవేశన యాతనికడ కేవిధమునై న జేర్చుటింతియ తక్కం 

దోవమజిలేదునన్నుం గావన్ తణభంగురములు కాంతలతాల్ముల్ 

క. తదుపాయము దిద్దుటకున్ 

మది నెన్న( బ్రభావఘనులు మీ లేరు మహో 

భ్యుదయానుభాపగుణ సం 

పద( బొదలిన మీరతక్క( బాననచరితా”। 

అన విని సీదు6 డిటనియె 
థి య 

క, “మించుగ మాగురువులు శి 

&ంచిన యా యెక్కిరింత సింగమునకు నూ 

హించ నొక నాల్లుగడియల 

సంచారము వలయు నతని సన్నిధి( జేరన్. 

దీని కెంతవలసిననేమి యిదిదడవం బనిలేదు. నిన్నుదీనివై 
నునిచికొని పోయుద నంటినేని యోపూంబోడి! తోడిసిదులిది 

'వేజొక్కులాగుగా "సంతు రివ్వరి యంతస్నారం జెవ్వరెటుంగుదు 

రదియునుంగాక మీ బోంట్ల సంస్పర్శ్థమా[తంబున స్మ దాదులకు 

సమ్మతింప నుచితంబుగాదు, మణీ వేణొండు సామర్థ్యంబు లేదు. 
నాకు(గల దూరద్భృష్టిదూర|శవణళ క్షి యిం దేమియు. నుపకరింప 

దింక _ నీవుచెప్పినపకారంబుగావించెదం జెప్పు” మనుటయు 
నా సిద్దునకు( గలభాపి.ణి యిట్లనియె. 

56 



ప సిద్దపురుష! మీ రేసరణిని గొని 
చన్న నేమగు( దక్కుశంక గలదె? 
నీమహ త్యము( గాననిజడాత్ము లే మన్న 

నేమి ? కన్నమహాత్ము లించుకయును 

వేజొక్కగతిగ భావింపర, మముబోంట్ర 
సంస్సర్శమాక్రంబు సమ్మతింప 

నుచితంబు గా దంటి, రుచితంబి మణి నాదు 

ప్రాజణహానికి నోర్చు టరసి చూడ? 

గీ. బలుసలుకు లేల; యింక నా చెలులు గిలులు 

నేంగుదెంచి విఘ్నమొనర్హురిత మెటు(గక 
కావునం గొనిపొమ్ము శీఘంబ నీదు 

వెనుక నిడికొని నన్ను మద్విభుని కడకు.” 

అన నియ్యకొని, సిద్ధుండు దా సింగంబు నెక్కి, “నన్ను. 

ఛాంకకయ,దీనికటివి ఖాగంబు నెక్కి వెనుకమరగొమ్ము నూతగాం 
గొనుచు రాగలవే” యన. గలభాపిణి *యీ పాటి మీయను 

[గహంబుగలిగియుండ నక్కట! యికనే జను దేరకుందునే?ో 
యనుచు నవ్వాహనంబు నె క్క. 

అప్పుడా  యెక్కిరింతసింగం బా కాళమార్షంబువట్టి 

దవ్వు దవ్వు లరిగి, యొక్క పర్వతా[గంబున _స్తంభితంటబై, 

యెంత మొ_క్టినం గదలకున్న, సిద్ధుండు దానిం గొన్ని యడు 
గులుందిరుగంబట్టి ధరణికి డిగందోలుకొని వచ్చి యచ్చట నచ్చెలువ 
తోడ నవరోవాణంబు సేసి కేసరిని మేతకు విడిచి“్యా పడంతి! 

యో కలభాపిణి! యీోముందణి నికటంబునంద మృగేం[ద 

వాహనయను శక్తి గలదు, తన్మందిరంబుముందలి నున్న 

మృగేం|దంబునకు( (గిందు మీందం జుట్టుపట్టున నెట్ట బెట్టేదంపు 

గ్ర 



సింగంబులుం జన వెజుచు నిది మజచి యే నెంత తోలిన మన 

వాహానం బచటి కెళ్లుదురు నడచు? మన మమ్మహోళ క్రి కికి నభివంద 

నంబు చేసిపోయి గార్యసిద్ధియగు రమ్మనుచు నల్లన తనభల్లూక 

చర్మకోళంబుతోడి ఖడ్లంబు పుచ్చుకొని సింగంపుబలనముం 'బోక 

యక్కడన యొక్కమటుంగున డాంచి యాచపలలోచనను మృ 

"గేం దవాహనగుడికిం దోడ్కొని చనీ త ద్భాహ్యామంటపంబున 

నునిచోయో కలభాపిణి! చింతిలం గావలదు. ఒకించుక సేపులోన 

నీ శోకమంతయు బుచ్చి వై చెద. నాదు పల్కు సిద్ధము, ఇద్దేవి 

పూజకు( బువ్వులు దెచ్చెదినని పూందోంటకరి”, అపుడు కడు 
ముదుసలి యొకతె, కలభాషిణం6 జేరంజని యిట్లనియె, క్షత్ర 

కటా! యో లతాంగి! చిలుక, బావురుపిల్లినిం చేరినరీతి నీ 

దురాత్ముండగు సిద్దు నెటనుండి చేరితివి ? 

ఉ. ఎంతయు వింతచెల్వమున నివ్వన మెల్ల నలంకరించుచుఆ 

గాంతత నొప్పుమేనిపస గన్నులవండువు సేయునిన్ను న 

ల్లంతన చూచి దైవ మకటా! దొరకించెనె యిట్టి నిర్ణయ 

స్వాంతునిచేతి క భువనసారము నంచు గడుం గలంగితిన్. 

క, ఆ కలుషాత్ముండు [క్రమ్మటి 

రాకమునుపె తొల(గిపోవ రాదా యెటకే 

నోకూన; యీ మనోజ్జత 

రాకృతి యేంజూడ జాల నసిపా ల్లా(గన్, 

గీ, అమ్మ! వినుమింక నొకయించుకంత తడవు 

నీ తెరువుంజూడ నీ పేరు నీ తెజింగు 

నడిగి పరికింప మది యున్న దైనవాండు 

రాకమును నీవు తొలగుట నాకు. బ్రియము 

శా. నీ కెంతే నిత(డాపు (డో జనకుండో నెయ్యంపు దో(బుట్టువో 

స్త కార్యార్లమె పూని తానెచటికేనిం గొంచు(బోచున్నవా 

శకి 



pm 

డో? కాంగా దిటువంటిప ల్క_నక తోడో నింత బెట్టాడ నే 

నోకాంతామణి! వెణ్ణిగా నిత ని చెయ్విల్మున్ను వీకిరిపుదున్. 

అను పల్కులన్నియు విని కలభాషిణి తన మనంబున 

5 “ ఈయవ్యవాక్యములు దల 

పోయంగ నా యుల్లమునకు( బొందుపడిన: య 

చి యున్నవి యా సిద్ధుడు 

మాయావియె త సహ మది నూహీంపన్. 

ఇంక నొక్కి_ంతసే నపున కెల్లవగపు6 

బుచ్చివై చెద నని పల. నిచ్చటికిని 

జేరునపు డది యాయమ చెప్పినట్ల 
శక్తి కిడియెడు ననుట నిస్సంశయంబు. 

క (పజల కందజకు నాపదలు వాపెడునట్టి 

చక్రిపట్టణములో జనన మంది 

వారకామిని నయ్యు గౌరవంబున సభ్య 
జను లిటు చేరరమ్మన(గ టబదికి 
తె 9లోక్యగురుండు నారదమౌని (పియశిష్య 

నిర్విశేషముగ మన్నింప నలరి 

జగదీశురాణివాసపుసతుత్ కిక గా 

వింపంగ సంగీతవిద్య నేర్చి 

= తుద నొకొానొక కపటసిద్ధుం డొనర్చ్భు 

శ క్రిపూజకు( బశువై తిం జర్ప సేయ 

నెంతవారికి (6 దప్పింప నెట్లు వచ్చు 

(బ్రహ్మా దా మున్ను వ్రాసిన వాంతఫలము. 

అని మది నడలుచు6 బబియసఖు 

అను మొజంగుటదల(6చి కడుంగలంగుచు6 దెగునే 
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యనుభావ్య .యిం౦ఆ మ 

ననుభవమున (గాక”యనుచు ననయము(6గుందెన్. 

తదనంతరంబ డెందంబు డిందుపఅచుకొని భె ఖ్రైర్యబలం 

బునం గంఠగద్దిదిక వారించుచు నా వృద్ధభామినితో నిట్లనియె, 

“అమ్మా స పబుకెల్ల నెంతయు నిజంబై యిష్ట గాన్సించెనే 

bes 'మిట్లగుట యూహింపంగ లో కొక్క_య 

రమ్మున్ వీని కృపం గడింతునని యత్యంతాశ (పేరేంపంగా 

నిమ్మాడి_౦ దెగి వచ్చితిం దెరువులే దీపాటు దప్పింప(గాన్. 

క. ఎక్కడికీ( బాణీపోయెద( 

బిక్కు పడక యేను వీని శ్రీఘ గతికి og 

యక్క యింక దూరదృష్టియు 

నెక్కుడు వీనికిని గాంచు నెచ్చట నున్నన్.” 
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విద్యా ర్దులుః (పశ్చ లం 

ఏ (1912) 

ఈ కింది పద్యముల యర్థమును మీ మాటలతో? బొంది 
క్రగ్గా (వాయునది. 

(1) అర్చించు నప్పు డయ్యంగన కెంగేలి 

జిగిసొంపు చి త్రంబుం దిగిచి కొనగ 

నరసి కన్గొను న నప్పు డయ్యింతి కను(గవ 

సొౌలపమి రాగంబు పొదల( జేయ 

నన్యుల( బని(బంచు నప్పు డమ్ముద్దియ 

పలుకుల తీపు గోర్కులం గెరల్బ 

నల్లన యాడెడు నప్పు డక్కొమ్మ వా 

'తెజతావి ఛైర్యంబు( (ద్రిప్పింకొలుప 

మరు(డు తోడోడ( దే;ువమాలి కదిసి 
తూప్పగముల క్రొవ్వాండిమి సూప నంత 

కంతకును నగలంబగు వంత దూలి 

పోయె బొవకుండేమి సెప్పుదు నరేంద్ర, 

కుటిలంపు( దలప్పన(6 గొడుకుల రావించి 

కద్రువ యిట్లను( గన్ను సీర్రు 

* మద్రాసువిశ్వవిద్యాలయమున పరీక్షకులుగా వుంటూ అప్పా 

రావుగారు యిచ్చిన (ప్రశ్నా సత్రములతోని (ప్రశ్నలను మచ్చుకు కొన్ని 

యిక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను. 
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తొరగంగ వారలతో నబ్ది పొంతకు 

వినతయు నేనును వేడ్కనరిగి 
యచ్చతెల్చున6 గడు నభిరామ మగు నొక్క. 

యశ్వంబు( గాంచితిమవ్వధూటి 

కేవల ధవళంబు నావిని యొడ్డార 
మునకు నేనదె నల్ల (దనము గంటె 
వెనుకదెస నన్న వోదయె గనలి పన్ని 

దంబు సజచితి మోడిన దాస్యవృ త్తి 

పెచ్చు సవతికి నే నెట్లు వరవుడంబు 
"సీయందగు( దోక నల్లగా (జేయరన్న. 

(ఎ) చై మొదటిపద్యము తృతీయపాదమున “పనిపంప్పు 
డనీ' “వనివంచు నప్పుడినియు. బాఠాంతరములు గనబడు 

చున్నవి, ఈపాఠ భేదములను జర్చించి సిద్ధాంతీకరింపుడు. 
(బి) తస్యా మనోవారం రూవం దృష్ట్వా దేవో హుతాశనః 

మన్న థేన సమాదిష్టః పత్నీ శ్వే య తతే మిథః॥ 

(ఆమె సొగసైన రూపమును జూచి యగ్ని దేవుడు, 
మన్మథునకు లోబడినవా(డై యామెను బత్ని నిగా (గ్రహించు 
టకు రవాస్యమున యత్నించెను.) 

ఈ సంస్కృతళ్లాకమ్చుపె మొదటిపద్యమునకు మూలము, 
తటిచుగా దను(గుకావ్యములయందు( గన్పట్టు క వితాధర్శ 
ములు కొన్ని తిక్కన యాం ధ్రీకరణమునను నున్నవి. ఆ ధర్మ 
మును ౨ మొదటి తెనుంగుపద్యమునందు సమన్వయించి చూపు 
నది, 

(సి వై శెండు సీసపద్యములకును గల రచనాఖీద 



(2) అక్కఖలను నన్నయకు. దరువాతి కవులేల 

తబిచు వాడె వై రమ ధ్యాక్కఅయందు నన్నయ విరామమె ద్చో 

నుంచెను? 

మ హేమచందుండు మహా కావ్యలవణములలో నొక 
టిగా సుళ్ళిష్ట ముఖ (పతిముఖ గర్భ నిర్యవాణసంధి 

నుందరమ్” (RN well-knit plot with begining, promotion, 

hope of success, removal of obstacles and completion) 
అని చెప్పియున్నాడు. వ_స్వేక కంఠము (Uniy of plot) 

మనుచరి[తమునం దెంతవణకు( గలదో చర్చించునది. 

(2) “జారా గంధర్వ(ండనగు నేను మున్నీవరూధినిం 
గామించి యెన్ని విధంబుల వేడికొనిన నియ్యకొనద య్య.” 

ఈ వాక్యమునందు సూచిశమైన కథతో నాటకము 
నారంభించి, యేకథ పట్టుతోం బరినమా ప్తి చేసిన నాటకము 
నకు( గొంత తగినవస్తు (A Dramatic plot) 'వేర్పుడును ? 

(ల) ఈకింది వానిని నాటకరచనలో లేపములనుగా 

నెన్నుదురు. (2) సామాజికులకు( గథాంశములను దెలుపుటయే 

[వయోజనము గాంగల సంభాషణము. (9 పాతస్వథావోన్నీ 

లనమునకు(గాని (Development of character) క థానిర్యవా 

ణమునకుగాని (Development of ploty రనపోవణమునకు( 

గాని ( Atmosphere) యోావళ కముగాని యవాంతరవస్తుపా|త 

వర్ష నాదులు(Incidents, characters,description. ) 

మనుసంభవమున నిట్టి వ వేని. గలవా? 

ఓ) “వనిత తనంత దా వలచి వచ్చిన జుల్కనగాదధె 

యేరికిన్. (బి“ఒకొొ-క వేళ బ[దముఖు లొల్లమి సేయుదురు” 
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ఇ త్యాదిపద్యము. వీనికి పెద్దన కల్పించిన సందర్భమునకును( 

మీ నాటకమందు6 గల్పించిన సందర్భమునకును గల తార 

తమ్య మెద్డి @ 

(5) వసుఛరి|తములో నే కథపట్టును (Situation) మను 

చరితములో నేకథపట్టును మీరు మ్క్కిలి రనవంతములని 
యూహిం చెదరు? సహేతుకముగాం బెల్పునది. 

2. స్వరోచి, ఉపరిచరవసువను నామములెట్లు కలిగను? 
(8) మనుసంభవమునందు 'దేళశకాలవికుద్దము లై న వర్ష 

నాదులు కలవా? (4) “పెద్దన పశుపజ్యూదుల స్వభావచేష్టిత 

ములు సరీకించిన వాడ డగుటకును, మాటలతో రూవరచన 

(Potraiture! శేయుటయందు సమర్జుండనుటకును దృష్టాంత 

ముల నిచ్చునది. 

(ఓ) “సాధారణ యన గణిక కళా ధౌ 
రేయాత్మ కపట లంపట లీలా 
మాధుర్యవిథాయిని దురగాథ 

మనోవృత్తి దానిగతి. తెలియంగన్” 

ఏ మెలుగుల(touches) చే వరూధిని సాధార సామాన 

కం (Ordinary heroine whois any body's) అతిరి క్తగాం 

జి తింప(బడినది? 

(2) భారతక థలందు ధర్మశా(స్ర్రవిరుద్దము లై న యాచర 

ణములు కానవచ్చుటకు( గారణము లేమై యుండును? 

(ర) తెను(గుక విత్య్వమునకుC దిక్క_నసోముయాోాజి కాలము 

నుండి రామరాజభూషణుని కాలమువటబకు( గలుగుచు వచ్చిన 

మార్పుల నడిమి[తోవను (శీ నాథుడుం జెనని చూపునది. 
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ఓ “సాధ్య మైనపట్ల 'నెల్లనిట్లు దేవునకేని గొప్పవారికేని 
యీ భుజంగత్వము( గల్పించుట యీకవి (( శ్రీనాథుని) యొక్క 
గొప్పలోపము” ఇయ్యది యీకవి లోపమా లేక యాశాలపు. 

గవుల పరిపాటియా? 

(6) అన్ధానుస్వారముసంజ్ఞ్హ గాంగల ధ్వనులిపుడు | గాంథిక 

భాషలో నున్నవా? ఖండబిందు సంజ్ష్ఞవలన [ప్రయోజనము 

'లెవ్వి! ఈ సంజ్ఞ [పాచీన శాసనములయందు(6 గానరామికి 

కారణమేమై యుండును? 2 తెను(గుశబ్బము తద్భవమా? 
(8) తెను(గు|గాంథిక భాషయెటులుగల్సితమైయు 0డవచ్చును! 

వి జ ఖ్ 

బి పృ 1915 సెకండు పేపరు, 'ఇలుగుభాపాచరి తము, 
సాహిత్యము. 

(i) Estimate the value of Nannichoda’s Kumara 
Sambhavamu in abhistory of Telugu language and 
Literature. Account for the oblivion into which the 
poem passed until it was printed. (ii) To what extent 
did historical conditions influence the history of 
Telugu Literature 3 

(iv) Mention some non - literary grammatical 
forms which were current in polite speech in the time 
of Tikkana Somayaji. (b) Discuss the conditions 
which determined the affiliation of non-literary spoken 
forms into the poetic dialect before the days of English 
influence. (c) Did Rao Bahadur Viresalingam Pantulu 
garu reform the poetic dialect > If s0, was the reform 
based on any general principles 3 

(vy From what sources did polite spoken Telugu 
derive its Tadbhava words (b\ In what department 

ర్క 



of life did the language of the Mussalman conquerors 
of the Deccan influence Telugu » Describe the process 
by which English words have displaced or are displac- 
ing Telugu and Mussalman words. ॥ 

ఖు ర్ 

విఠల ఏ 1910 పాఠ్య గ్రంథాలు 

(1) న చా తి రనతో వస్తుదూరం విచ్చిన్నతాం నమేత్, 
రసం వానతి రో ద థ్యాద్వ_స్తలంకార లత ౩- Sahityasara- 

sangraha. (The action should not be long interrupted 
by the elaboration of Rasa. Nor should the Rasa be 
thrown into the back ground by over crowding action 
and embellishments: ) 

(ఎ) ఈ లము మల్లి కామారుతమున నెంతవణకు పట్టి 

నది? 

(బి) వసుచరిత్ర యయాతి చరి|తలయందు నాటకలవ 

ణము లేమయిన నున్న యొడల. చెలుపుడు. 

(2) సం స్కృతనాటక ములందు. (బాక ్రతములవలెం దెనుంగు 

నాటకములందు( దెనుగు వ్యావహారిక భాషా భేదముల. (బయో 

గింపం గూడునో కూడదో చర్చింపుడు, 
(ఎ) సంస్కృతనాటకములం _ బెనిగింంచుటలో( దత్సమ 

[ప్రయోగ మే నిర్ణయములనై న ననుసరించినదా? ఎట్టి నియ 
మము లావళ్యక ములు? 

(బి) సంస్కృత | పొళ్ళత వై యాకరణులును నాలంకారి 
కులును [(గామ్యళబ్దము నెట్లు సిద్ధాంతము సేసిరి? [పొచీనాం (ధ 
లాకణికుల నిర్వచన మెట్లు? దినికిని దానికిని గల వాటి దెల్సినది, 
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(8) 'హేమచం[దుడు తన కావ్యానుశా ననములో మహో 

కవులు సుకుమారులను బురుషార్థములందు( [బవర్హింప( జేయు 

టకు. గావ్యముల రచింతురనియు కవిశ క్రి ఖ్యాపనమా[తము 

లగు యమశాదిశబ్దచితములు కావ్య వైరస్య హాతువులైై 
పురుషార్థోప చెళమున కుపయోగముకావనియు, సరిత్సర్వతాది 
వర్షనములు వస్తువృ త్తిచే రసభంగపాతువులనియు [వానెను. 
ఈ యఖి|పాయముననుసరించి సామాన్యముగా నాం[ధ [ప్రబంధ 

ములయొక్కయు విశేషముగా వసుచరితము యొక్కయు 
విలువ నెన్ను నది, (ఎ) [పబంధములలో సరి దదికాననాదుల 

వర్షన మెంతవజ కుచితముగ నుండును? (బి) తఅచుగా బబంధ 

ములలో నే యే పట్టుల నే రసమునకు( బోవకముగా వసంత 

బుతువు వర్ణింపబడినది? (సి) విష్ణుచి త్తీయమునందలి వసంతర్తు 
వర్షనములో స్వ భా వానుసారముగా నున్నట్టియు6 | బతిమాకల 

నోపయోగముగా నున్నట్టియు (hich help to form a 

mental picture) భాగములనె త్తి కేటమాటలతో ([వాయునరది, 

(4) తల్రికోటయుద్ధమున విజయనగర రాజ్యమునకు గలిగిన 

విప్లవము వసుచరి తమునందు స్మరింపండెనా? 

(ఈ) (ఇ) పిలిచి పొన్నికంటి తెలగన్న సీచేయు 

నచ్చతెను(గు6 గబ్బ మన్ని యెడల, 

మించి వెలయు, 

(ర) అరబి పారసి గుజరాతి యారె మచ్చ 

తెనుంగు కన్నోజి మొదలుగా. దెలిసి వ్రాయ 
దారి గన్నట్టవాడు. " శ 

మొదటి వాక్యఖండములో నచ్చ శతెనుగను మాట 

కర్థమేమి 1 ఆ యర్థము సరియా ? రెండవ వాక్యఖండములో 
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నచ్చయను మాటను గవియ యర్థమునను బ్రయోగించియు9 
డును అప్పకవి చెప్పిన తెలుగు. మటి(గులు, |పాంచెను(గులు 

నెట్టిమి (0) అచ్చళెను(గునకును చెళ్యమునకును గలభేదము 
కేతన యేరీిని కెప్పినాడు; సంస్కృత |పొక్ళత లాక్షణికులు 

దేళ్యళబ్దమున కిచ్చిన యర్థములకును, గేతన యిచ్చిన యర్థము 
నకు సంబంధము కలదా 

(Dy క॥ తెను(గునను మాలు పేరిడి 
ఫెన(చిన వినంగూడదనుచు బిరుదులు బేళ్ళన్ 
మును వేల్చు బాసలెం బిడి 
మనిచెద(గాదనకు శయ్య యల్లిము అందున్, 

న్ వాళ్యదో షములు కలుగునను భీతిచేత తెలగన శ్రన 
|పకిజ్ఞ సీ మట్టుకు సడలించెను. కేను(గు భాషలో విపులముగా? 
జెరియున్న సంస్క్యృతపదములిను వర్ణించి తెలగన యా దోషము 
లను దప్పించుకొనగలిగనా ? 



సాహిత్య లేఖలు ; నాటక గోష్టి 

ఫోర్డు విజయనగరం 
1] మార్చి 1909 

అ యమెన ను|బహా ల మైన సుబ greg + 

నువ్వు పరీక్ష ప్యాసయావని నేనెంతో ఆనందించాను. 
మదరానులో వుండగా నీకు జబ్బుచేసీంచా నాఆందోళన అంతా 

యింతా కాదు, పరీక్షల నాటికి నిమ్మళిస్తుందో నిమ్మళించదో నని 

క ఇని శ) నంగోలు ముని సు[బ్రహ్మణ్యము గారికి మహాకవి 

వ్రాసిన లేఖలు, మహాకవిని సంస్కరిస్తూ (శ్రీ) సుబ్రహ్మణ్యముగారు 1936 

ఫిబ్రవరి 27 వ తేదీన హిందూ దినపత్రికలో (వ్రాసిన వ్యాసం, జిజ్ఞాసా 

పరులు చదువత గది, “మనకు పోస్టుద్వారా, పాఠాలనుచెప్పే సంస్థలు 

కొన్ని వున్నవి. “తతో పాఠాలను నేర్చుకున్న వారిలో నేనొకడీని. 

విజయనగరం, మద్రాసు, ఉడకమండలముల నుంచి అప్పారావు పంతులు 

గారు, తమ లేఖల ద్వారా అనేకవిషయాలను నాకు బోధపరుస్తూ 
వుండేవారు. 

+ @) శీ వంగోలు ముని బంగారు: 1886 అక్టోబరు 2వ 

తేదీన నెల్లూరుజిల్లా నాయుడుపేటలో జననం. 1908 లో వంగోలులో 

మెట్రిక్యులేషన్ ప్యాసయి ఉన్నత విద్యాభ్యాసంకోసం 1904 లో విజయ 

నగరం వెళ్లి 1008 వరకు ఆక్కడ చదివి పట్టభద్రులయారు. వారికీ 

1906 లో మహాకవితో సరిచయభాగ్యం లభించింది. 1909 జనవరి నుంచి 

ఆరునెలలవరకు వారి స్వస్థల మైన నెల్లూరులో ఉపాధ్యాయులుగావుండి 
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భయపడిపోయాను;. మరి పరీకలం శే లేనిపోని బెడద. చికాకు. 
పాణాంతకం. ఇవి ఎంత బాధాకరమెనవం శు పరీక్షలు ప్యాస 
యామని చెవిని పడీపడగానే తమ నెత్తి కెత్తిన బరువు దింపుకు 
న్నట్లు యువకులు “ఫీలవుతారు, వాళ్ళ పాణాలు తెరిపిన పడ 

తాయి, పరీక్షలంటే నాకు పరమ అసహ్యం, 

నామీద * గారవంకొద్దీ నువ్వలాగ నీ ఉత్తరంలో 
(వాశావు. నీ అభిమానానికి నా ధన్యవాదాలు, నాతో కలిసీ 

అనంతరం మూ డేళ్ళకాలం కాకినాడ కఠళాళాలలో ఇంగ్లీషట్యూటరు గా 

పనిచేశారు. 1812 నుంచి న్యాయవాదులుగా వంగోలులోవుంటున్నారు. 
సంస్కృత ఆ౦(ధ్ర ఆంగ్రభాషలలో మంచి పరిచయమున్న యువకునిగా 

ఆరోజులలోనే వీరిని పండితులు మెచ్చుకునేవారు. 

+ “ఆరోజులలో బి. ఏ. పరీక్షకు మద్రాసు పోవలసివుండెను* 

నేను మద్రాసు వెళ్ళియుండి విశేషజబ్బునపడి మహారాణిసర్కారు 
అడ్మిరాలిటి హౌస్లో వున్నారని తెలిసి, పోస్టుకార్డు (వ్రాయగా 
వెంటనే నన్ను అక్కడికివచ్చి కనపడమని పంతులుగౌరు సాకు (ప్రత్యు 
తరము వ్రాసిరి. నేను అడ్మిరాలిటి హౌనుకు వెళ్ళి రెండుదినములక్క_డ 
వంతులుగారితో నుంటిని. నాకు కావలసిన వె వై ద్యము చేయించి ఆయన 
నన్ను మోటారుకారులో తీసుకొనివచ్చి నేనుండు స్టూడెంట్సుహోములో 

వదలిరి. అడ్మిరాలిటి హౌసులోనుంచి బయలువెడలునపుడు ఆయన తన 
సందుకపెశైతీసి అందుండిన పైకమంతయు నాకిచ్చిరి. అదినేను లెక్క 
బెట్టగా యనథై రూపాయలుండెను. ఇట్లు పంతులవారి బౌదా ర్యమువల్లను 
నాయందలి అతత (ప్రేమాతశయమువల్లను నేను బి, ఏ; పరీక్ష ప్యాసు 

అయితిని.” = శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంగారు వ్రాసిన తెలుగువ్యానములోని 

కొన్ని పంక్సులు. 

* నేను hess జేరిన వారముదినముల కే వారికి 
నాయందు విశేష్యపేమ గలిగిన సూచనలు నాకగుపడినవి. నాకును వారి 
యందు భక్తివిశ్వాసములు బాగుగ అంకురించినవి. కొలదికాలమునకే 
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మెలసి మసలడంవల్ల నా సాంగత్యఫలితంగా నీకు సారస్వతాఖభి 

రుచీ అధినివేః ae ఉత్సాహమూ కలిగాయని నువ్వు చెబుతు 

న్నావు. సరే సంతోషం. అయితే వొక్కమాట. నీతోపరి 

చయం+ కలగడంవలన రానున్న తరంలో యువకులు మాకన్న 

ఎక్కువ సాహిత్యక్ళషి చేయగలరన్న విశ్వాసం నాకు కుదిరింది, 
యువకులపట్ల ఆప్యాయమూ అభిమానమూ కలిగాయి. నీ 

పరిచయంవల్ల మళ్ళీ నా స్వయంవ్య క్రిత్వాన్ని చను పొంద 

నేను వారిపిల్లలతో సమానుడనై తిని. వారును వారింటికివచ్చు వారంద 
రును నే నన్ను పరిగణించియుండికి. గుర్రపుబిండిమీద వారక్కండికై న 

వెళ్ళునపుడు నేనుగూడ జోవుచుంటిని,” 

+ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంగారికి మహాకవితో కలిగిన పరిచయం 
వారి వాక్యాలలోనే: “1906 వ సంవత్సరములో ప్రయివేటుగా ఎఫ్. ఏ 
చదువుచు మాతండ్రిగారి బలవంతముమీద నేను విజయనగరం సంస్థా 

నము ఆఫీసులో నెలకు పది రూపాయిలు జీకంమీద గుమాసాగా నుంటిని; 
అట్టిసమయములో మాతండ్రిగారు వకనాడు నన్ను శ్రీ అప్పారావు 
పంతులవారివద్దకు దీసికొనిపోయి నాసంగతి వారితో ముచ్చటించగా 
వారు నన్ను సంస్థానం ఆఫీసుకు పోవుట మానివేసి ప్రతిదినం ఉదయం 

ఏడుగంటలనుండీ పదిగంటలవరకు తమ ఇంటివద్దనుండి వారుజెప్సిన 

పని జేయుచుండుమని నాకు జెప్పిరి. పదిరూపాయలకు గుమాస్తాగా 
నుండుట చాల అవమానకరమని యెంచిన నాకు పంతులవారి ఇంట పని 

చేయుట విశేషసంతోషదాయకమయ్యెను. ఆ మరునాటినుండియు నేను 
ఉదయం ఏడుగంటలకు అప్పారావుపంతులవారి ఇంట హాజరగుచుంటిని. 

వారివద్ద తెలుగుసంస్కృత [గ్రంథములను మనదేశమందలి శిలాశాసన 

ముల రికార్డులు గల ఎపిగ్రాఫికౌ ఇండికా ఇండియన్ యాంటిక్యరీ 

నెల్లూరుజిల్లా శాసనములు మున్నగునవిన్నీ మూడునాలుగు వీరువాల 
(గంథములున్న్మూ వుండెడివి. విజయనగర సంస్థానమునకు చెందిన కాస 

నములును, విజయనగరరాజుల బంధువుల వంశవివరములను తెలుపు 
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గలిగాను, నా వొంట్లో కులాసాగా వుందని ఆరోగ్యం చక్కగా 
వుందని దర్భారురాజకీయాలను దూర దూరంగా వుంచగలుగు 

తున్నానని తెలి స్టే నువ్వు ఆనందిస్తావుకదూ! 

క న్యాశుల్కంనాట కాన్ని చాలామటుకు మార్చి వేశాను. 

మూడు అంశాలు |వెన్సుకు వెళ్ళినతరవాత నాటకంలోని 

వొకప్యాతపట్ట్ల నాకుగల దృక్పథాన్ని మార్చుకోవలసి వచ్చింది. 

నువ్వు మళ్ళీ మదరాను వెళ్ళినపుడు (శ్రీ) జి. రామస్వామి ఇెట్టిని 

కలునుకుని నా నాటకం త్వరగా అచ్చు అ'యెొటట్టు చూడమని 

చెప్పు. ఇప్పటికే అనుకి*నంత ఆలస్యమయింది. మా మేనల్లుడు 

కొన్ని పద్యకొవ్యములు వచన[గంథములుగూడ నుండెడివి. ఈ[గంథము 

లన్నియు నేనుజదివి అందలి వంశములు వివరముగనవ్రాసి అందలి పద్య 

ములను ఇంగ్రీషుతర్జుమా జేయటయు అవన్నియు అచ్చా త్తించుటయు 
నాపనిగ నిర్ణయింపబడెను. ఇదిగాక ఆంధ్రకవులు (వ్రాసిన ప్రబంధకావ్య 

ములలోని ప్రథమాశ్వాసములలో కృతిపతియొక్కయు కృతికర్త 
యొక్కయు నంశానళులు దెలుపు పద్యములు దీసి అందుండు చారిత్రక 

విషయముల విడదీసి శిలాశాసనములలోని రాజుల మంత్రుల జీవితకాల 
ముల' ఆధారమునల్ల ఆంధ్రకవుల, వారిపోషకుల కాలనిర్ణయము జేయ 
వలసియుండెను. అప్పారావుపంతులుగారు నాకు మార్గముజూపి పనులు 

ప్రారంభింపజేసి వదలివేసినంతనే నేనీపనులన్నియు కడుత్వరితముగ 
పూ ర్థిచేయచుంటిని, ఆయన నియమించిన పనులు రేయింబవళ్లు జేయు 
టకు నాకు యుత్సాహముగ నుండెను. ఈ విధముగ మేముజేసిన కాల 
నిర్ణయమునకును అప్పటికిముందే (శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగంపంతులు 
గారు వ్రాసియుండు కవులచరిత్రలోని కాలనిర్ణయమునకును గొంత భేద 
భావము లుండెను. ఆయనకు ఆంధధ్రకవులచరిత్రను వ్రాసి (పచురించవలె 
నని ఆశయమెయుండెను.” 
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(శ్రీ పోతరాజు నరసింహం లేడూ, కాస్త [శద్ధతీసుకోమని అత 
నికి ఉత్తరం [వాశాను. కాని అతను జవాబు [(వాయలేదు. 

తెలుగువ్యాకరణం (వాయడానికి ఉప కమించాను, 

నెల్లూరు జిల్లా వ్యావహారిక భాషా వ్యాకరణం నాకు అవసరం. 

నెల్లూరుజిల్లా వాడుక భాషపాూపదాలు, ముఖ్యంగా (క్రియలు, 

[కియా భేదాలు వి శవ్యములలోని రూసభేదాలు తెలిసే వొక 

పట్టక ను తయారుచేసి నాకు పంపించగలవ్లూ'? 

మహో భారతంలోని వ్యాకరణవిరుద్ద పయోగాలనుగురించి 

తిక్కనసోమయాజిని గురించి అచ్చయిన * 'అము|దిత| గంథ 

చింతామణి సంచిక కాపీలు, నీకు దొరికినట్టయితే వాటినిపంపు. 

క్తి పూండ్ల రామక్ళష్ల య్య గారు నాకు స్నేహితులు. తిక్కన 

వంశీకులను గురించి కొట్టరువుగామం మొదలై నవాటిని 
గురించి ఆయన (వాశారు, 

ఈసారి ఉత్తరంలో విపులంగా అన్నీ | వాస్తాను. 

(ప్రేమాభిమానాలతో, 

* 1885 వ సంవత్సరమున సుప్రసిద్ధపండి తులు శ్ర) పూండ్ల రామ 

కృష్ణయ్యగారి సంపాదకత్వాన నెల్లూరులో ప్రారంభమయిన సాహిత్య 

మాసవ త్రిక. (శ్రీ ఒడయరు వీరనాగయ్యగారు మొదట శ్రీరామకృష్ణయ్య 
గారితో సహకరిస్తూ తామూ సంపాదకులుగా వుండిరి కాని తరవాత వారు 
విరమించారు. ఛందోవ్యాకరణాలంకారశళా ప్ర విచారణ, సమస్యాపూరణము, 
వసుచ్చరిత్ర మనుచరిత్రాది ప్రాచీనకావ్యాలలోని కఠినపద్యాలకు అర్హ 
నిర్ణంకీం, భిన్న ప్రతులలోవుండే పాఠాంతరములను పరిశీలించి కవీ 
ప్పోదయనిర్దారణం, పూర్వవై య్యాకరణులమకాన్ని అనుసరించి 

లక్షణవిరుద్ధమైన శబ్దసమాసాలకు ఆకేపణ, పూర్వపక్షసిద్ధాంతములు, 

నాడు వెలువడే కావ్యాల పై విమర్శనము, కవినిర్ణయములు ఇత్యాది 
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ఎక్కహిల్ వౌస్ 
ఉదకమండలం * 

7 మే 1909 

భాయమెన ముని ను[బహ్మాణ్యం, 
శ రాజు 

నీభోగట్టాలేవీ నాకు తెలియడంలేదు. ఇన్నాళ్లూ 
ఎక్కడవున్నట్టు, నువ్వు పంచేస్తున్నట్టు * తరుచు నేను నీకు 
ఉత్తరాలు రాయడంలేదంచే కారణం నాకు రాయాలని లేక 
కాదు; బొత్తిగా వోపిక లేక, 

“కన్యాశుల్కం యిప్పటికి నూటయాభై రెండు పేజీలు 

అచ్చయింది, చిన్నతురాలలో ము|దించినా శెండువందల పేజీలు 

విషయాల పె వ్యాసాలను అచ్చు వేయిసూ శ్రీ రామకృష్ణయ్యగారు చః 

వత్రికద్వారా యెన్న దగిన సాహిత్య సే వచేశారు. అము దిత (ప్రాచీన 

(గంథాలను సేకరించి వాటిని యితరప్రతులతో తెపారువేసి దోషాలను 
సరిదిద్ది పరిష్కరించి అచ్చువేయడం “అముద్రిత గంథచింతామణి' 

ఆశయం, పండితకవులు (శ్రీ మండపాక పార్వతీశ్వరళాన్త్రి, వేదం 
వేంకటరాయశా స్రీ పుంతల. ఈ పత్రికలో తమ రచనలను ప్రకటిస్తూ 
వుండేవారు. 

* స్వత్ససిద్ధముగా మహాకవి అర్భకులు, ర రా 
నికి ఆయన శరీరం ప్రతిచలిస్తూ వుండేది. సాధారణంగా వీచే గాలిసై 
ఆయనకు పడేదికాదు. గాలి వొంటికి తగలకుండా గొడుగును వ. 
కుంటూ పుండేవారు. వొంట్లోని సత్తువ కూడ బెట్టుకోవడంకో సంశీ వేసవి 
కాలాల్లో విజయనగరం రాజకుటుం బీకులతో ఉదకమండలం వెళ్లేవారు. 
కొండుభట్టీయము మొదలై నవి ఆయన ఉదకమండలంలో వున్నప్పుడు 
(వ్రాశారు. 
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చాకుటట్టు వుంది. బిడియమనేది అడ్డువస్తున్నమాట నిజమే 
అయినా కన్యాశుల్కం గొప్పరచనగా రూపొందించానని నేను 
అనుకుంటున్నాను. నాటకం చదివి నాకునేనే ముగ్దుఖ్ఞయాను. 
అచే దీనికున్న గీటురాయి. మొదటికూర్చుకం ఖు 'రెండవకూర్చు 
నామనోభావాలను ఆలోచనలనునమ।|గంగా వ్యక్తం చేస్తున్నది, 

తొలికూర్పు అలాగశకాక, పై మెరుగులనే పతిబింబించింది. 

| ఇంతవరకూ అచ్చయిన ఫారాలను నీకు పంపమని నా 

నాటక ము| దాపకులకు రాశాను దయవుంచి జూగ రగా వాటిని 

చదువు, నీ స్నేహితులకు చదివి వినిపించు. నాటకంలో వొక 
దానికొకటి అతకని విషయాలు అసంగశతాలు వవె వై_(నావున్న ట్లు 

నీకుతో స్టే వాటిని వెంటనే నాదృష్టికి తీసుకురా. అందులో 

పయే మాండలికపదాలు నెల్లూరుజిల్లా |పజలకు అర్ధం కావో 

ఆ పదాల దిగువను గీతగీసి “సర్తు పెట్టితివా, హోత చివర 

వాటి అర్ధాలను వివరిస్తూ వొక పట్టిక చేరుస్తాను. 

శ్ర వేంకటరాయ శా, స్త్రిగార 'వతాపరు దీయము” వంటి 

కొన్ని నాటకాలలో కవితా|ఫెడిమా కల్పనాచాతుర్యమూ 

లోపించకపోయినా |పస్తుతం తెలుగున వెలువడుతున్న నాట 
కాలన్నీ వొట్టి డొళ్ళసరుకులు. చివరకు [పతాపరు[దీయంలో 
నైతం పేజీలకు పేజీలు ఎన్నితిప్పినా అవి నాటకకథాగ 

“విపరీతమైన బడలిక ఆయాసం నాకు బాల్యంనుంచీ వున్నదే. 

నాశరీరతత్వ మే అంతఅనిపించేది. చాలా బక్కపల్బటి మనిషిని. కాని 

నేను కావించేకృషి మేధోసంబంధమైన కార్యాచరణా అత్యధికం. 

నేనింతకృషి ఎలాచేస్తున్నానా అని నామిత్రుల కే కాదు, నాకే ఆశ్చర్యంగా 

వుండేది. ఎప్పుడూ పక్కమీద అలావాలి విశ్రాంతి తీసుకోవాలనిపించేది” 
చూ. మహాకవి డైరీలు * పేజీ 260. 
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విస్తరణకు పాతల పెరుగుదలకు ఉపక రించవుు అయితే యీ 

నాటకంలో నాకు బాగా నచ్చిన వొక లక్షణంమాగతం వుంది. 

మన దేశచరితలో గుండెలను కదిలించే వృతాంతాన్నొక దాన్ని 
తీసుకుని దానిని నాటకంగా వెలయించేటపుడు యీ 

కవి సాహి త్యాత్మక బేళభ క్రిపూరిత కాల్పనిక వాతావరణాన్ని 

సృష్టించుకొని దానిని నేర్పుతో జయప్రదం చేశాడు. కాని 

నాటకంలోని చారిత్రక చి| తీకరణమటుకు కేవలం అభూతకల్పన,; 

అనంభావితవిపయాలు సొారనస్వతక ట్టుబాట్లను లై నిన్నును అతి[క 

మిస్తున్నాయి. నువ్వు (పతాపరు దియం' చదివే వుంటావు; కనక 
'దానినిగురించి (పస్తావించాను, 

(శ్రీ) వీలేశలింగం, చిలకమర్తి రచించిననాటకాలను 
నువ్వు చదివివున్నట్టయిత్తే వాటిమీదనో, లేక నాకు తెలిసిన 
తదితర నాటకాలనుగురించో కాదా నువ్వుచదివే నాటకాలను 
నాకొకౌొక్క[పతిచొప్పున పంపినట్లయితే వాటినో పరామ 
ర్భిస్తూ నీకు నాటకరచనాళిల్పం అవగతమయ్యేందుకు చిన్న 

చిన్న నమీతలు [వాసి పంపిస్తూవుంటాను. 
పి యస్: నాన్నగాలెలా వున్నారు? ఆయనకు నా 

“ప్రణామాలు” 

ఎక్క హిల్ హౌస్ 
ఉదకమండలం 

17 మే 1909 

© ఇల 
>, యమైన ముని సు బహ్ముణ్యం, 

నీ ఉత్తరం అందింది. సంతోషం, ఇంగ్లీషుభాషపె నీకు 

సిద్ధించిన అధికారానికి, నీ విమర్శనళ క్తి క్రి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. 
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పిమర్శకు అవసరమైన  ఆలంశారికపదస్వరూపం నీకు చక్కగా 
అవగతమయింది, ఈవిషయమై నీకు చేను బోధపరిచేది ఆశే 
వుండదనుకుంటాను. కన్యాళుల్కంమీద వొక సమీత| వాయి *' 
అది ఏదో వొక మ దాసు దినప తికలో అచ్చుల య్యేటట్టు 
చూస్తాను. చాటకం  వెలువడినవెంటనే నీకుకొన్ని పతులు 
పంపమని నాపు స్తకవి,| కేతలు మెస్సర్స్ వి. రామస్వామి 
శాస్తు9లు అండ్ కో, ఎస్ వ్ల నేడ్ కు వాస్తాను, [|పొపయిటరు 
మిస్టర్ వ. వేంకశేళ్వర్లు మంచి సాహితీపరుడు; ఆయనతో 
నువ్వు తప్పక పరిచయం చేనుకోవాలి క న్యాళుల్కము 
(ప్రతులు అందగానే కొన్నిటిని స్నేహితులకు బహూకరిద్దు 
గాని; మిగళా వాటిని స్థానికపు స్తకవి| కేతలద్వారా అమ్మించే 
పరాాటుచేయగలవనుకుంటాను. 'నీలగిరిపొటలు కనా శుల్క_ము 
పీఠిక నిన్ననే నీకు పంపించాను, నువ్వుకనక సమీడి౦ చెటట్టయితే 
పాటల్ని దృష్టిలో ెట్టుకో. ఏమంటావా నాకు (గాంధథికం 
[వాయడం చేత కాక కన్యాశుల్కం నాటకాన్ని వాడుకభాషలో 
(వాళానని (క్రీ కొక్కొండ వేంకటరత్న ౦పంతులు కోవకు చెందిన 
పండితులు అంక అనవచ్చును. 

“తెలుగు వ్యాకరణం (వా తామనుకున్నా నా ఆరంభించిన 
పని ఆలాగునే నీదపోతూ వుంది. నేను చేయవలసినపని ఎంతె నా 
వుంది. ఆరోగ్యంమటుకు బాగుండడం లేదు. నువ్వు నాకు 

' * వారి ఆజ్ఞానుసారము కన్యాళుల్క_నాటకమునకు నీలగిరిపాట్ర 
లకునుగూడ నేను 1909.1910 సంవత్సరములో విమర్శలు (వాసి 
యుంటిని, పాిందూపత్రికలో (ప్రచురణ అయ్యెనుగాని కాపీ యిప్పుడు 
నావద్లలేదు.” (శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంగారి వాక్యాలు. | 
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చేదోడువాదోడుగా వుండాలని నా కోరిక. జీవితంలో యేవృతి 

స్వీకరించడమనే కదా న్నీపళ్న? నీకు సాహిత్యకృవ, తగినదని 
నాసలహో, నే ననుకుంటున్న సొరనస్వతకృపి ఏమౌతుందో చూడ 
నీయి; అదే కనక ఫలించి వ్యాపారంగా రూపొంది పంటముఖానికి 

వస్తే నువ్వూ నాతోపాటు వుందువుగాని; నాసవాచరునిగానిన్ను 
నేను తీసుకుంటాను. అలచా"కా అక్కడనే అంటి పెట్టుకునివుండు, 

నా మితులు (శ్రీ గిడుగు రామమూూర్షి పంతులు 'రిప్పన్సు 
హిందూపాస్కూలుిను తమ మేనేజిమెంటులోనికి తీసుకోవా 
లనీ తలపోస్తునారు. ఆయనే కనక అది తీనుకుంకు నీకందులో 

స్థానం లభిం చగలదని వాగ్దానం చేస్తున్నాను. రిప్పన్సు పహైన్కూ 

లును ఆధునికపద్దకులలో నిర్వహించి చానిఫలితం ఏమిటో 
చూడాలని రామమూర్తి పంతులు ఆశయం. అందువల్ల నీకు ఆ 
స్కూలులో పనిచేయడం చాలా ఆహ్లాదకరంగా వుంటుంది, 
విజయనగరంలో నువ్వుంకు మనంచేయలేని పనంటూ యేదీ 
వుండదని నానమ్మకం. స్కూళ్ళయిన స్పెక్టరూ సండి కేటు మెంబర్ల 
లోని మనదేళశస్తులూ మనకు సహాయపడతారు. మనమంతట 
మనమే సహాయం చేనుకోగలమని నా అభి పాయం, 

పి. యస్: చిలకమ రి 'పారిజా తాపపారణం'ివొకశాపీ పంపించు: 
% జ త 

ఎక్కహిల్ హౌస్ 
ఉదకమ౦డలం౦ 

21 మే 1800 
ప్రియమైన సు బహ్మణ్యం, 

“పదములపట్టిక'ను పంపినందుకు నీ కేక ధన్యవాదాలు, 
మీన్నా గారు అమ్మగారు శేమంగా వున్నారని తెలుసుకొని 
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చాలా ఆనందించాను. మీనాన్న గారికి నా|పణామాలను తెలియ 

చేయవలసినదిగా కోరుతున్నాను. 

నా నాటకం నీకు నచ్చినందుకు సంతోషం. నీ అభి 
[పాయానికి నేను విలవయిస్తాను. నువ్వుపంపిన 'ఫారాలను” 

చదివాను, మళీ మళ్లీ చదవాలని మనసు పుట్టింది. చదవతగ్గ 

కావ్యానికి అదే నిజమెన పరిక, విస్మయ కారణాల యిన లక్షణా 

లను చూసి యురచయితా ముగ్ధుడు కాడు. రచయిత కొక 

పుస్తకం నిజంగా బాగుంది అంశు అది అకరాలా సొగనుగా 

వుందని, దానర్ధం. “కన్యాశుల్కం” నాటకంలో నిజమే 

మీనాజి. కనిపించే దృశ్యాలు అంత నీతిదాయక మైనవీ ఉప'చేశక 
మెనవీ కావు. అయితే వెకమాట, మాటవరసకి చేక్ట్స్సియరు 

నాటకాలలోంచి నీకు కొన్ని దృష్టాంతా లను చూపిస్తాను, 

నాలుగహాననీ అయిదవహౌా।నీ మెరీవైప్స్ అనే నాటకా 

లలో తటస్థపడే డాల్ షీర్ పీట్ మైన హోస్టెస్ డేమ్క్విక్టీ మొద 
లె నపాతలు | సర్ జాన్ ఫాల్ స్టాఫ్ త్రో వొక కూటమిగా 

యేర్చడి 'యెంతోఆస కిని కలిగిస్తాయి. ఈ పాతలలో యేద్రి 

క కన్యాళుల్యుము ఫారాలు: “నేను నెల్లూరులో ఉపాధ్యాయుడుగ 
నుండుకాలములో అనగా 1909 వ సంవత్పరములో(ప్రూపునాకంపబడి 

యుండెను. నేను జూచి పంపియుంటిని" 

+ కొన్ని సందర్భములలో పంతులవోరికిని నాకును భేదాభిప్రాయ 

ములు గలిగి ఉ త్తర(ప్రత్యు త్తరములద్వారా చర్చ జరిగియుండెను. 

మీనాకీయను బాల్యవితంతువును మధురవాణియను వేశ్యయు గనపడు 
నాటకరంగములు బొచిత్యవ్యతిరేకములనియ నై తీకవిరుద్ద ప్రయోజన 
కారులనియు ఆ (ప్రదర్శనములు యువతీ యువకులకు (శేయోదాయక 

ములు గావనియు విమర్శించియుంటిని.” శ్రీ సుబహ్మణ్యంగోరు. 
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ఉజ్జ్వల నై తికళ కికలది కాదు. వీరిలో ఎవరికీ మర్యాదా మప్పి 
తమూ వున్నట్లు కనిపించదు. కాని అవినీతిపరుడూ కుటిలుడూ 
అయిన ఫాల్; స్టాఫ్, ేక్స్చియర్ పద్ధతిహాస్యానికి శిఖర్యాగం 
వలె | వొతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. నాకు సమంగా జ్ఞాపక 

మున్నట్ట్లయికే ఆశు అనే నాటకకర్త అనుకుంటాను, 

“వెన్నిస్ [పిజర్వుడ”నే తన నాటకంలో విసిగె త్తించే వొక 
రంగాన్ని సృష్టించాడు. అందులో వొకానొక్ష ఉన్నత, వభుతో 
ద్యోగి అతినీచమైన వొక వుంపుడుక _క్లెముందు పరువు పోగొట్టు 
కుని తననుతానే తూణత పరుచుకుంటాడు. 

' వాస్తవికరచన అనే దానిని కళానై పుణ్యంతో ఎంత 

ఆదర్శపూరితం చేసినప్పటికీ, విధిగా అది కొన్ని లక్షణాలను 
(పస్ఫుటికరింపక తప్పదు. వా _స్తవికరచనాపద్దతికి నై తికభావా 

. గురించిన ఆ తేపణ కొంతవరకు వ్యక్తు కుల స్వ ఛా వాలనుబట్టి 

ఏర్పడుతుంది, 

మీ పినతం[డి కుమారుడు (శ్రీ పట్టాభి రామమూర్తి 
సాంగత్య ఫలితంగా నీకు అవినీతి అంచు పరమ అసవ్యాం. సాని 
పీల్ల నిన్ను షాక్ చేస్తుంది, నీతివై నీకుగల సున్నితమైన అభి 
|పాయానికి నిన్ను నేను అభినందిస్తున్నాను, అందువల్ల యీ 

సమస్యను సాకల్యంగా నీతో నేను చర్చించదలచుకో లేదు. 
నువ్వు నీ వయస్సుకు మించిన జ్ఞానవంతుడివి. 

. కవితాన్యాయం నిన్న మొన్న టిలాగ నేడులేదు. మానవ 
జీవితాన్ని నేను చితిస్తాను. చితిస్తూ కళా నై పుణ్యంతో 
ఆదర్శపూరితం చేసానే అనుకో, కవితాకళకు నేను వొదిగి 

వుండవలసిన పక అయినా మానవ సమాజంపట్ల నాకొకమహా 
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_త్తరమెన బాధ్యత వుంది, కనుక వాఠకులు నన్నొక (ప్రశ్న 

అడగవచ్చును. నేను వొకదోషాన్ని దుర్నడతను ఆకర్ష వంతం 
చేశానా? చేయలేదనే. భావిస్తున్నాను. కన్య్యాకుల్కం 
మొదట్ కూర్పులో మధురవాణి వర్షింపరాని "హేయమైన 

నడవడిక గలది; జ్ఞ పాత్రకు ఎట్టి వన్నె చిన్నెలూ లేవు. నాటకం 
రచిస్తున్న కొద్దీ మధురవాణి పాశమీద నాకున్న దృక్పథం 
మారుతూ వచ్చింది. అందువల్ల, పరస్పర విరుద్ధ లవణాలు 

వాటంతటవి వచ్చి పడినవేమే నాకు కెలియదు. 

అయితే మానవ న్వభావంలోనే పరస్పరవై రుధ్యం 
వున్నది కనుక దీనిని గణుతింప నక్కరలేదు. మధురవాణిపాత 

అంచు నాకు నేనే ముచ్చట పడుతున్నాను, కనుక ఆమెను 

చివరి అంకంలో సంస్కరించాను, ఇంక నీతో నాకువివాద(గ్త 
విషయమేమీ లేదు, 

కన్యాశుల్కం నాటకం పిలవని శరంటానికి “'మొఅప్ప 

పట్టుచీర కట్టుకొస్తానిని బయలుదేరి యేదో వొక నై తికోత్త 
శాన్ని (పత్యవంగా బలవంత౦గా నెత్తిన రుద్దదు. కాని దానికి 

ఒక మహా _త్తరమెన _నెతిక (ప్రయోజనం వుంది, 

మానవ జీవితంతో నేను చెలగాటం ఆడడం లేనేలేదు" 
ఈ సంగతి నా నాటకం చదివితే నీకు తెలుస్తుంది. (ఎట్టి తృణీ 
కారభావమూ లేకుండా, మానవజీవితాన్ని గంభీరమైన చానినిగా 

ఛ్రాపించి యీ నాటకంలో దానిని యితివృ త్తంగా స్వకరిం 
చాను, ఆద్యంతం నవ్వు తొణికినలా డేటట్టు యింత గంఫీర యితి 

వృత్తాన్ని నిర్వహించడం అంత తేలికై న పనికాదు. . 
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సానిపిల్లలో వుండే మానవత్వాన్ని నువ్వు మరిచిపోకు, 

ఆమె స్రతం వొక మానవవ్యక్తి అనే మాటను విన్మరిం చకు, 

ఆమె తోం కన్నీళ్లూ సంతోషం ఆనందభబాప్పొలూ నీ 

నా సుఖదుఃఖాల వంటివే ! మన అనుభూతులకు వల అవీ గణు 

తింప తగినవే. గంభీరమెన వె ! 

అవినీతిపరురాలై న వొకభార్యా లేక వ్యభిచారి అయిన 
వొకభరా కాదా వీరిద్దరితోనూ కూడిన సమాజమూ ఏరీత్యా 
వొక సానిపిల్లకం శు మిన్న? వ్యభిచారమే తనవృ త్తిగా “లేవిల్” 
వేయబడ్డ భోగంపడుచు సమాజాన్ని మోసగించడం లేదు. 
ఆమెకువున్న లేబిల్ దృష్ట్యా ఆమెజీవితం సరిమయైనతోవనే సాగు 
తున్నది. ఆమె యే వివాహబంధనాలను వె వాహిక సూతా 

లనూ ఉల్లంఘించడం లేదు, 

జపానులో “గై షా'అనే వొక తరగతి వేళ్యలను ఉన్నత 
(పభువులు, రాజవంశీకులు వివావామాడశతారు కచా, మరి దీనికి 

నువ్వేమంటావు? [గకు దేశపు ఆ స్పేషియాలనుగురించి నీకు తెలిసే 

వుంటుంది, లాండన్నొకసారి చదివిచూడు. చరిత్రలో గీకు 
జపానులు (ప్రసిద్ధి కెక్కిన దేశాలని గణుతికెక్కాయి. 

ఉన్న అసలుసంగతి యిది: సృష్ట్యాది వివిధపరిణామాలను 

తెలిపేది మానవశా(స్త్రం, మానవపరిణామ శాస్తా౨ధ్యయనమూ 
శా స్త్రృవిమర్శనళ క్రీ ఎక్కువవుతున్న కొలదీ, ఈజ్ఞూనం వొక 
పరమన త్యాన్ని నొక్కినొక్కి చెబుతున్నది, ఇప్పుడున్న సాంఘిక 

భావాలు పోయి వాటిస్థా నే కొత్తవి రావలసినఅవసరానికీ అగ 

త్యానికీ మానవపరిణామవాదం చారికీస్తున్నది కంటిఎదుట 
స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న వా_స్తవికవిషయాలకు భయపడి వాటిని 
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మరుగుపుచ్చి తప్పించుకు తిరగడంవల్ల [పయోజనంలేదు. (స్త్రీ 
పురుషలై ౦గిక సంబంధాలకు అనవసర [పాముఖ్య మీవ్వడంలో 

అర్ధ మేముంది; జిచిత్య ముముంది ? 

సామాజిక పరిణామచరిత్రలో వివావాసంస్థకున్న |ప్రాథా 
న్యాన్ని నేను తక్కువ చేస్తున్నాననుకోకు, మానవజాతి గడ 
చిన శెండుళశతాబ్దాలలోను అమోఘమైనవిజ్ఞానాన్ని పొంది 
పురోగమిం చింది, గొప్ప గొప్ప ఆలోచనాపరులు ధీశాలురు 

పాతకాలపు అభి|పాయాలను, ఆదర్శాలను పరీక్ష చేయడాని 

కుపకమించారు, వివావానంస్థ పురోగతికి దోహదం చేసినదన్న 

మాట నిజమే; అయితే పా వతు "తంచుకో రాదనే 

నియమం చెప్పనలవి కాని కన్నీ టిగాథలకు కారణం. ఈస త్యాన్ని 

మన మెవరమూ విన్మరింపలేము. ఈ కథ యింతటితో ముగియ 

డం లేదు, 

ఇంగ్లీషు'వారికి వివాహం వొక సివిల్ కాం టాక్టువంటిది. 

చెల్లీ, జార్జ్ యిలయటులు జుగుప్పతో వివాహమనేభావాన్ని 

(తోసిపుచ్చి అవతలకు ఎగురకొట్టి వేశారు, ఆధునిక మహిళలు 

మానవచరి[తను తిరిగి రచిస్తారు, 

నేడు ఉదాత్తశ్ళంగారకల్పనలలో శృం గారక థావస్తువు 

అదృళ్యమౌతున్నది. దానికి |పాముఖ్యము తగ్గిపోతున్న ది, 

లేదా అది ద్వితీయస్థానాన్ని మా! త మే పొందగలుగుతున్నది. 
ప్రీవురుషశారీరక వాం ఛలనుగురించి 'కామ(పవృ త్తినిగురించి 

కావ్యఇతివృత్తాలలో మార్చుక నిపిస్తున్న ప్పటికీ సాహిత్యం కేవలం 
వీటితోనే ఎందుకు నిండివుండాలి?' స్త్రీపురువ' శారీరక "వాంఛలు 
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కామ(పవృత్తి” అనే పదాలను (పత్యేకం గుర్తుపెట్టుకో, లైంగిక 

వాంఛలు కారీరకపరిస్థితుల వై ఆధారపడి వున్నాయి. 

చికాకులతో జీవితంలో వొడిలిపోయిన వభై యేళ్ళ 

ముసలఠిదానిని వొక నవయవ్వనుడు యెందుకు | పేమించడు ! 

వేడివేడి భోజనప దార్ధాలవ లెనో వికసించిన ఎరగులాలీవలెనో 

కాలంలోవున్న ఆడది యిం దియాలను ఆకర్షి స్తుంది. మేకుల్లా 

వున్న చల్లనిఅన్నం చివిండిముద్దయిన అన్నం వాడిపోయిన 

పువ్వూ; వీటిని నువ్వు ఖాతరుచేయమన్నా చేయవు, వెడివెడి 

అన్నం మళ్లెపూవుల్లా తెల్లగా వుమ్మగిల్లిన అన్నం నీ చవులూరి 

సుంది. అబేవిధంగా వికసించిన రేకులతో పరిమళమిచ్చే గులాబీ! 

ఇవి ఇడిపోనపుడు దుమ్ములో కలిసిపోనపుడు మంచి పసం 

దుగావున్న తరుణంలో నువ్వు వాటిని అనుభవించకుండా అవి 

నిన్ను వారించడం లేదు! 

“జీవితం నీటి బుడగవంటిదని సౌందర్యం అశాశ్వతమని' 
సిర్ధాం తాలుచె ప్పే వేదాంతుల సూక్తుల మాటకేంలే! ఈ 

వుత్తు త్తి కబుర్లన్నీతీసి అవతలపెట్టు. జీవితమూ సౌందర్భమూ 
అశాశ్వత మైనవని చెప సిధాంతాలు యిం|దియునుఖాలు 

పరిత్యజింప తగినవనే వాదానికి బలాన్నీయవు. జీవితమూ 

సొందర్యమూ  అశాశ్వతమైనవని చెప్పినంత మాతంచేత 
యిం[దియసుఖం విడువ తగిందికాదు. నిజమాలోచి స్టే యిలాటి 

వాదములవల్ల యిం[దియసుఖాలు అనుభవింపతగినవనేవాదం 
ధృవపడుతున్నది. 

దోషమన్నది అతిలోలత్వంలో యిం[దియ'చాపల్యంలో 

“ యిమిడివుంది. మితిమీరిన చపలత్వం దోషంకాదా మరి? ఈ 

అతిలోలత్వపు ఫలితం వెంటవెంటనే కనిపిస్తుంది. 
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మానవజీవితంలో కాని లేచా సారస్వత కల్పనలలో కాని 

ఎందులోనై నా (స్త్రీపురుషశారీర కానుభవాలూ ఆనంచాలూ 

వాటి వర్ణనలూ త త్తదుచితస్థానంలో వుండాలి. ఇపుడు వీటికి 

అనుచిత [పాభాన్యమిచ్చి గోరంతలు కొండంతలు చేస్తున్నారు. 

రోమనుశడైన * “కేటో” ఎవరికో సరిగా జ్ఞాపకంలేదు 

కాని, తన భార్యను ఎరువుయిచ్చాడు. చంద్రవంశపు పట్టమహి 

మలను పుండాకోరులై న (బావ్మాణులకు బాహాటంగానే తార్చి 

నట్టు కనిపిస్తుంది. బాహాటంగా జరిగినవే యిలావుంటున్న పుకు 

యింక రవాస్యంగా ఎన్ని దుర్మార్గాలు అవినీతికర చర్యలు 

దోషాలు జరిగాయో కదా? మీ యితివాసాలను పురాణాలను 

వొక్కసారి చదివిచూద్దూ నీకేతెలుస్తుంది ! 

శ మార్షస్  పోర్డియస్ అనీ కేటో మేజర్ అనీ ఇతన్ని పిలిచేవారు. 

ఉన్నత వంశీకుడు; సామాన్యులతో సాయిలా పాయిలాగా తిరిగేవాడు. 

అనేక ఉద్యోగాలు చేశాడు. సై న్యంలో కొంతకొలం పనిచేసి రోము 

నగరం చేరుకున్నాడు. ఆనాడు జరిగిన మతయుద్ధాలలో పాల్గొని 
స్పెయినును లోబరుచుకున్నాడు. ఎలాంటి మార్పులకూ అంగీకరించని 

మన _స్తత్వం కలన్య క్తి. ఇతనికొలం క్రీ. పూ . 284.149. 

ఇతనిమునిమనుమడు కేటోది యంగర్ .స్లోయిక్ వేదాంతాధ్యయన ' 
నిమగ్నుడై కాలం గడిపినవ్యక్తి, నాటి రాజకీయరంగంలో కీ ర్రిగడిం 

చిన వ్యక్షుల పై నిరసనభావం; ముఖ్యంగా సీజరు'పై అయిష్టం. పాంషపే, 

సీజరులలో పాంపేను ఇతను సమర్థించి ఆతనిపక్షం అవలంబించి, 

పాంపే ఓడిపోగానే, *“ఉటికా* చేరుకున్నాడు. సీజరు చేతులలో చిక్క 

కుండా చివరకు ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు. ఇతనికొాలం (కీ. పూ 
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నువ్వు వాస్తవిక విషయాలను యచదార్ధాలను కప్పి 

పుచ్చకు. ఇంతే నేను నిన్ను కోరుతున్నది. రోగికి డాక్టరు శస్త్ర 

చికిత్స చేసినట్లు సమాజంలోగల రుగ్మతలను క త్తితీసుకొనికోసి 

దేనికది విడదీసి అన్ని భాగాలనూ పరితీంచి చూడు. 

మనం మూ ర్తీభవింపచేయవలసిన (పేమ విశ్వమానవ 

పేమ. తోటి మానవుణ్ణి హృదయమిచ్చి (సేమించు. నిజమైన 

ఆరాధించతగిన [చేమ యేది! తనయుగంలోవున్న అవధులలో శే 

పోనీ, |కీస్తు యేది బోధించాడనుకుంటున్నామో దేన్ని కళా 

విలాసమని కవిశాసత్యమని ెల్లీ (వవచించాడో ఇదీ ఉత్తమ 

మైన రాజమార్గమని చేనిని బుద్దుడు మనకు ఉపదేశించాడో 

అదే నిజమైన ఉన్నతమైన (పేమ! మానవజాత్సిపై మనకు ప్కుండ 

వలసిన [వేమ | 

ఏనాడు బౌద్ధమతం భారత దేశంలో తుడిచి పెట్టబడిందో 

ఆనాడే భారతదేశం మతవిషయిక ఆత్మహత్యను చేనుకుంది. 

% శ శ 

ఎక్కహిల్ హౌస్ 
ఉదకమండలం 

24 మే 1909 

అ యమున ముని ను[బవ్మాణ్యం పంతులు, 
లో 

నీకార్డు అందింది. నాధన్య వాదాలు, నువ్వుపింపిన "పద 

ముల పట్టిక” చేరింది. వీటిలో కొన్నిళబ్దాలు నిఘంటువులలో 

నీకగ్గుపిస్తాయి. కన్యాశుల్కం చివర పెద్దజాబితా చేరుస్తాను. 
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[శ వె. నారాయణమూ క్రో నానాటకాన్ని “అత్యద్భుత మైన 

కళాసృష్టి” అంటున్నారు. కాని నూటఇరవై ఎనిమిదో పేజీ 

వచ్చేసరికి పధానోత్సుకత అనే గడపముందు నిలబడ్డట్టు నీకని 

పిస్తుంది. అటు తరవాత వచ్చేరంగాలు, నాటకంలో ఉత్తమమైన 

వని నేను భావిస్తున్నాను. 

(శ్రీ వేంకటరాయశాస్త్రిగారి 'ఉషా' నాటక |పతినొక 

దానిని (శ్రీ వేంకశేళ్వరులు నాకు పంపించారు. పాపం, 

వేంకటరాయశా స్త్రిగారికి “కళ” అంశు యేమిటో బొత్తిగా 

తెలియదు, [గీకు నాటకాలలో “కోరస్” ల్లాగ ఆంగ్లంలో 

“పొలోగ్”ల వలె కథాకథనం కోసం తమ. తన నాటకంలో 

విష్కంభాలను -_ ఆశ్రయించారు. నాటకంలోవచ్చే చేనతా 

మూర్తులను వొట్టి పిరికి పందలుగా చితించారు, ఇర బాణా 

సురుళ్ఞంటా'వా కడు దురవాం కారిగా మర్యాదా మప్పితమూ 

యేకోశానాలేని జడునిగా అమితనీచునిగా శనతం రై అని ఉష 

జమీందారుకు కొంతకాలం ట్యూటరుగానూ కౌంతక 0 వెప సగ కం 

కళాశాలలో లెక్చరర్ గానూ రాజువద్ద కారటర పనిచేశారు.“ అడవి 

మల్లెలు” అనే ఖండకొవ్యక ర్త ర, En సందేశమును అనువదించారు, 

గ్రా ౦థికవాది. అప్పారావుగారి సన్నిహితమి[త్రులలో ఒకరు, 

- ఉషా నాటకమున  ద్వితీయాంకము తరవాత (ప్రవేశకం, 
ద్వితీయ: [ప్రవేశించి] వొశేబంబరికా, యేమే నువ్వింకా యీతోటని 

అలంకరించకున్నావు, కొమార మహారాజు అనిరుద్ధులవారికి న. 
మైన తోటగదపే యిది | 

87 



చెప్పుకుని గర్వపజేందుకు యెంతమ్మాతం తగనివిధంగా సృష్టిం 
చారు. దిక్సాలకుల్ని బాణాసురుడు “ఒరే!” అని సంబో 

ధిసొడు., ( 

బంభరిక : వొశే కీరవాణీ: నీపని రవ్వంత ముంగట అయిందని యేం 

బడాయే నీకు!....మునుపంతా యెప్పుడో యిక్కడికి వచ్చే 

కొమారమహారాజు యిప్పుడు రోజల్లా బౌంటరిగా యూ 

తోట్లోనే తీరుగుతూ వుంటాడే అదేమిటి ? 

కీరవాణి : (ప్రెబువుల చిత్రానికి కారణం యెందుకే ? 

బంభ : మరి జక్కవపిట్టలని జతలుకట్టి వాటిమీద యేమిసేమిటో చిత్రాలు 
రాస్తాడే అచెందుకే 2 

కీర : నువ్వొక గోడవే? వీటికోసమే, (అని బంభరిక పాలిండ్లం 
బొడుచును.) 

బంభ : నువ్వెక్కజ్ణో మడకనిపడ్డావే (మడకనిబడ్డావే = పురుషుని 
ఫొందితివనీభావం. .) 

కీర: రాయే లంజా, నువ్వుకూడా పడుదువుగాని, 
బంభ : యింకొకటిమాత్రం చెప్పు. ఆ వాకలోకి దిగి ఆయనెందుశే 

ఆసుళ్ళని వెతికివెతికి ముదైెట్టుకొంటాడు ౩ 
క్రీర్ర ః చాల్లే యీసొటికి నువ్వె వజ్ణయినా వోకరంగళల్ణి తగులుకొని 

రాత్రి వాణ్ణడుగు చెప్తాడు. నీకేమి చీకటి బయంకేదశే ? (అని 
నిష్క0మంతురు) 

+ ప్రథమాంకము : బాణుడు కుంభాండుడు. రాణి, ఆహ్షాదనుడు 
ప్రల యారు వస్త రడగా బాణుడు తనతపస్సును వర్జించి 'దిక్పాలకు 
లను చెప్పమంటూ “ఓరి అగ్నీ, ఈకుంభాండాదులు వ్న మాతపస్సును 
వర్ణ ౦ప్పము. (నిర్వరించి ఏమిరా, సీవిట్లు బొగువలె నల్ల (బడినా( 
డవు ?....ఏమిరా వాయూ, నీవేల ప్రొయ్యి యూ(దకుంటివీ ? (అని 
వాయువును కొట్టనుంకించుచున్నాడు) .... మంచిది; చక్కగా వీవుము. 
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మరొక నాటకం [వాతామని క థా [పణాళిక సిద్ధం 

చేసుకుంటున్నాను. [(వాత(పతిలోవున్న మూడోనాటకం 

నీకు తెలునున్న చేకదా! అయితే వీటిని అచ్చా _త్తించే మార్గం ! 
అక్కడ వుందయ్యా వున్న చిక్కల్లాను | 

అన్నివిధాలా నీయోగ కేమాలను కాంతిస్తున్నాను. 

a % ఖ్ 

ఎక్కూహిల్ వాష్ 

ఉదకమండలం 

2ి జూన్ 1909 

ప్రాయమైన ముని ను|బవహ్మాణ్యం. 

నీ ఉత్తరం నాకెంతో |పీతిని కలిగించింది. నిన్ను నేనె 
న్నడూ అపార్థం చేసుకోలేదు. “కన్యాశుల్కం నాటకంలో 
వేశ్య కనిపించే రంగాలు చెప్పుకోతగ్గంత గొప్ప నీతిస్సోరక మైనవి 
కావని నువ్వు(వాసిన వాశ్యాలను మాతమె నను విమర్శిం 

చాను. ఇలాగ విమర్శిస్తున్న పుడు మన భావనాత్మక సాహిత్యం 

లోని నై తికధర్మాలను పర్యావలోకిం చాను. 

టై తీకజ్లునమన్నది గుణస్వభాలనుబట్ట కొంతవరకూ 

తప్పక పర్శడుతున్నమాట నిజం. అయినా కేవలం వీటివైననే 

మటి, వాడెక్కడరా మీతలమానిసి వేగంటి పిపాసి ?... ఊ.ఓరీ. ఆదిత్యా 
సీవేలరా కట్టియ లెండింపవు ?....మజి, వాండెక్కడ నీసైదోడు ?.... 
(స్మితముతో జడొత్కుడు, వానికేదియు ముందుగా దోంపదు.... 

(వీకించి) ఊ. ఓరీ, అగ్నా్యాదిత్యులారా, మా తపస్సును చెప్పుడు. మీరే 
గదా సాకులరు....” ఇత్యాదులు. 
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అది ఫర్పడుతున్నదని నేనెన్నడూ చెప్పలేదు. నైతిక భావాలను 

గురించిన ఆకేపణ వ్యక్తుల గుణన్వ భా వాలనుబట్టి కొంతవరకు 

కలుగుతున్నదని మాతమే నీకునేను (వాసిన విషయం. అలాగ 

| వాస్తున్నపుడు సాహిత్యసిర్ధాంతాలను, తీరులను, తీర్పులను 

దృష్టిలో "పెట్టుకుని [పస్తావించాను. నేను వున్న యచార్గమిదీ 

అనిపేర్కొన్నాను. సాహిత్యవిమర్శనచరి తను పరిశీలిస్తే నేను 
చెప్పినది నిజమేనని ధృవపరుస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక నీతిశాస్తాలను 

నువ్వొకసారి పరికించినట్టయి తే యిక మనకీవివాదమే వుండదు. 

స్త్రీ పురుష శై ంగికసంబంఛాలను వేటికవి [పశక్యేకించి 
విశ్లేషించి సమ|గంగా పరీకించాలని నా అభిమతం. లేబరేటరీల 

నుంచి కన్వెన్షన్ల రంగుదీపాలను తొలగించి (స్త్రీపురుష శారీరక 
సంబంధాలను చాలా సూజ్య్మాకిసూక్ముంగా దేనికది విభజించా 

లని నాకోరిక, శారీరక శ్వా స్త్రనూ|తాలతో చారిత్రక దృష్టితో 

వీటిని పరిశీలించు; పరికించు. అపుడు వాటికిగల నిజమైన 

మూల్యమెంతో నిర్ణయించడం అలవరుచుకో, 

జీవితంలో నువ్వు సత్యాన్ని | పేమిస్తున్నావుకదా, సత్య 

మనే దానిని ఆరాధిస్తున్నావుకదా; మరి సెంటి మెంటులోవున్న 
సత్యమును ఎందుచేత అన్వేషించవు ? అనున్యూతంగా మనస్సు 
నంటి పెట్టుకున్న భావాలలోని సత్యమును ఎందుకని (గహిం 

చవు మగ వాళ్ళ అధికారం కింద పతనం కింద బానిసలుగా 

ఆడ వాళ్లుఎలాపడివుంటున్నా రో ఎంత [మగ్గిపోతున్నారో నేనూ 
హించుకోగలను, ను వ్యామాతం ఊహించుకోలేవా ? ఊహించి 

చూడు. నీచుట్టూ కనిపిస్తున్న వై వాహిక జీవితాన్ని పరిశీలించు; 
అవగావాన చేనుకో, 
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బలహీనులై న కురూపులై న దుర్మార్డులెన నిరుపేదలై న 
భ_ర్తలనుగురించి భార్యలు యేవిధంగా తలపోస్తారో కాస 
వ్లూహిం చేందుకు (ప్రయత్నించు. “అయితె దుష్టులు, కురూ 

పులూఅయిన భార్యలు మా|త్రంలేరా' అని బహుళా నువ్వు 

[పశ్నించవచ్చును, కాని (మైలు బానిసలు, స్వాతం | త్యమన్న 

'దేమిటో వాళ్ళు ఎరగరు. భార్యలు తమ భ ర్రలయందుండగోరు 

సద్వర్తన పవీతతలకం శు ఎక్కువ సద్వర్తన పవి తతలను భార్యల 

యందు వుండవలినని భర్తలు వాంఛిస్తున్నారు, ఇదే (స్రీలకూ 

పురుషులకూ వుండే వ్యత్యాసం, 

మాటవరసకి సద్య _ర్హనపరులుకాని  మగవాళ్ళనందరినీ 

నువ్వు అసహ్యాంచుకుంటున్నావనుకు౦ దాం, వాళ ఇను నువ్వు 

'ద్వేషిస్తున్నావనే భావించుకుందాం. ఇపుడు నీ స్నేహితులలో 

యీ గుణపరీకకు ఎంతమంది నిలబడతారు? 

స్త్రీ ఖిన్ను రాలు కావడానికి కారణం తాను యివ్వగలి 

గిన చానికంచు అధికంగా పురుషుడు తననుంచి వాంఛిస్తు 

న్నాడు కదా అని, అయితే పురుషుడు దుఃఖితుడు కావడానికి 
హేతువు తాను అపేషించినంతగా (స్త్రీ తనను పువ్వుల్లో పెట్టి 

పూజించడం లేదని; నిశ్చలభ _క్రితో ఆరాధించడం లేదని, ఈర్ష్య 

అంశువమిటి ? భర్త అందగాడుకాడు. రూపురేఖావిలాసాలు 

లేనివాడు, భార్య అతని అందచందాలను మెచ్చుకో లేదు, అంద 
చంచాలుగల వొక అపరిచయనుని మెచ్చుకోకుండా వుండలేదు. 

కాని ఆమె అలాగ చేయకూడదు, ఎంత అసాధ్యం! భర్త తెలివి 

కెటలు లేనివాడు. అతనికి యింగితజ్ఞానం పూజ్యం, అయినాసరే, 

అతని మేధాసంప త్తిని భార్య [పస్తుతించి స్రీ-రాలి, 



ఈవిధంగా ఆార్కికదృష్టితో దీనిని తరచి తరచి వి_స్తరిం+ 

చూడవచ్చును. 

జపాను దేశంలో “గెషపూ” అనే నృత్యం చే సే భోగంపడ 

చులను గురించి నువ్వు చదివేవుంటావనుకుంటాను. (స్త్రీ పురువ 

శారీరక సంబం ధాలు ఆదేశంలో అంతపట్టంపుగా లేవు. ఇలాగ ఇ 

ఒక [పక్క యశేచ్చగవుంటూనే వున్నవి. మరొకవంక దానిన! 

సనే, ఖండితమైన జాతీయ జీవితమూ, భాతికజీవిశావసర వన 

సంపద పుష్కలంగా వుంటూనేవున్నాయి. ఇంతకంటు విచి|¢ 

మేమంయే, ఆదేశంలో ఉన్నత రాజకీయ ఆదర్శాలు బో లెడు 

సెంటిమెంటు వూనుకేంగాని, (స్రీ పురుష శారీరక సంబ! 

ధమైనసమస్యలను నేనిలాగ వీతిస్తాను, విశ్లేషిస్తాను, పరిశీలిస్తాను 
సమాజం నిర్ణయించిన నీతిసూత్రాలు మనకు కొన్నివున్నాయి 
వాటిని "గౌరవించడం మనవిధి. అందులో (ప్రీ పురుష పరస్పర 

సంబంధాలను విధించే ధర్మనూ|త్రం వొకటి. ఈ సాంఘికశాన 

నాలు మన కవరోధం కలిగిస్తున్నవని, మనలను వెనక్కు లాగ. 
తున్నవని మనకు రుజువవుతున్న పుడుతప్ప, ఏటి నతి కమించడ' 

వొక నేరమే. అయితే ఈ సాంఘికళొ సనాలు ధర్మాలు, లోవ 

భూయిష్టం గా వున్నపుడు వాటిని మనం బాహాటంగా ఎదు 

రొ్మని సంస్కరించవలని "వుంటుంది, నువ్వొక న్యాయానికి ధర్మా 

నికి సామాజికనియమానికి లోబడి వుండవలెనన్నపుడు, దానిని 

అనుసరిస్తున్న నీకూ వొకపాక్కు. వుంది. అది ఎంతవరకు అంగీ 

కారయోగ్యమో దానిని సూ ఖ్యూతిసూవ్మంగా పరిశిలిం చే నీకు 

గల యీ హక్కును ఎవరూ రద్దుచేయరాదు. అది దోషభూయి 
ష్టమెనదని నువ్వువిశ్వసిస్తున్న పుడు, దానిని సంస్కరించే వాక్కూ 
అధికారమూ నీకు వుంది. 

92 



నీతి, నెగ్మల్యపవి తములన అనుభావాలను నేను కొని 

యాడుతున్నాను. అయిళే అట్టి అనుభవాలకు గల నిజన్వరూప 

మెట్టిది ? వీటి నిజతత్వమేమిటి ? వీటి పుట్టుకలు, నడత 'యేవిధ 

మైనవి? ఈ పవితత ఎందులో యిమిడివుంది ? 
అందుకో లేసి దుస్సాధ్య మైన సామాజిక నీతిసూ| తాల వై 

స్త్రీపురుష సంబంధాలు (ప్రస్తుతం ఆ ధారపడివున్న వని నాభావం. 

ఈ సామాజిక నియమాలు నిర్భ యిస్తున్న స్థాయి, ఎవరూ చేరు 
కోలేనంత దుస్పాధ్య మైనదని “ఏవరికి అందుబాటులో లేనిదనీ 

నా నమ్మకం. ఈ అదర్శాలలో అనేకలోపాలు వున్నాయని 

నేననుకుంటున్నా ను- 

మనం యేదయితే నిజమని నమ్ముతున్నామో దానిని 
ఆ పరమసత్యాన్నీ మనం నిర్మొహమాటంగా చిత్తశుద్దితో 
నిష్కర్ష గా, చెకి చెప్పవలసిన సమయ మాసన్నమయింది, 

మనకు మనమే, సత్యంపట్ల విభేయులమై వుండాలి. మనకు మన 
అంతరాత్మయె సాఖీ. నువ్వంటున్నావుకదా అపవితురాలై న 

వివాహిత (స్త్రీపురుషు లిద్దరూ వొకభోగంపడుచు వలె సమా 

నంగా వవగించుకొతగినవారని, ఈ 'ర0డుతరగతులవారికి వున్న 
వ్యత్యాసం ఏమిటో నువ్వాలోచించి నిర్ధారించలేవా ? కాస్త 

దూరం యోచిస్పే అసలువిషయం నీక్రిశ్చి అవగతమవుతుంది. నీ 

ఆలోచనల కట్టి శ_క్తి వున్నది కనక యీ వ్యత్యాసాలను అవలీ 

లగా పోల్చుకోగలుగుతావు. కొంచెం నిశితంగా అలోచించి 

చూడు. వ'క్కసంగతి: భోగంపడుచు తనవృ త్తి ట్రికి బద్ధురాలు, 

విగయురాలు. దేనిని చెబుతున్న దో దానిపట్ల ఆమె ఎ 

తీగా (పవ ర్రిసోంది, కు విషయాన్ని రానిస్వ భా వాన్ని బట్టి 

విషయబద్ధంగా యోచించిమాత్రమే అవలోకిస్తున్నాను. 



ఇన్ని విషయాలను యింత ఏ_స్పరించి ఎందుకు (వాస్తు 

న్నానంచే నా రెండవనాటకంలో ఈ సమస్యను కా 

చర్చించ దలుచుకున్నాను. 

అవును * కాము అనే పాజిటవిస్టుతత్వ వే శ త మానవ 

త్వాన్ని వొక మతవిశ్వాసుగా వి_స్హృత పరిచాడు. మానవత్య 

కానాలాడిదయంాలజరాదవమలలుల. మంబకటాడుక 

శ అగ స్తీకామే : (1798. 1857) ఫ్రాన్సు దేశస్టుడు; పాజిటవిజ 

మనే త త _త్త్యమునకు ఆచార్యుడు. మొదట సెయింటు సెమన్ ఆనే తత్సా్య 

చార్యునికి శిమ్యడిగాపుంటూ, పిమ్మట ఆయనతో విభేదములురాగా, తనకు 
తానై "ప్రత్యేకంగా ఒకనూతన తా_క్తికసిద్ధాంతాన్ని స్థాపించాడు. కార్య 
కారణ సంబంధములలో కారణముతో ప్రమేయం లేకుండా (పకృతి 

యందలి దృుశ్యమానవస్తు వుల పరిస్థితులను పచిళీలించి, విశ్లేషించడం 

ఆయన పద్ధతి. రసాయనిక. పదార్ధ విజ్ఞాన ఖగోళ గణిత, శాస్తా9దుల 

ధర్మసూత్రాలన్నీ సామాజబికళా స్త్ర, నిర్ధారణకు ఉపకరణములనీ, మానవ 

సేవయే వాటిపరమావధిఅనీ ఆయనదృష్టి. వాహ్యజగత్తులోని దృశ్యమాన 
వస్తువుల ధర్మసూత్రాలకు ఆయన అన్వేషణలో (ప్రాధాన్యత హెచ్చు. 

వాటికారణాలకు |ప్రాధాన్యతలేదు. ఏభావమైనా, చాహ్యాసామాబికజగత్తు 

లలో ఎంతవరకు ఉపయు క్రమనే పరీక్షపై, దానివిలువ నిర్ణారింపబడు 
తుంది. దృశ్యమానవస్తుజ్లానం వినా, మానవునికి యింకొక జ్ఞానం 

వుండదు. ఆ వస్తుజ్ఞాన మైనా సంపూర్ణ మెనదికాదు. ఇలా పాజిట విజమును 

వివరిస్తూ కామై 'ఆరుభాగాల వేదాంత గంథాన్ని రచించాడు. అయితే ఈ 
మత 'ంలోని నే నై తికధర్మవిలు ప్ప పతకు అసంతృషప్పుడ్డై “మూనవ ఆరాధన”అనే 

దానివి తనతత్తాానికి చేర్చాడు. ఆధిభౌతికశ కుల ఆరాధనకు స్థానే, మాన 
వత్వ ఆరాధన మనేభావాన్ని స్థాపించి తన మతమును “వి స్పృతపరి 

చాడు, అదే “రలిజన్ ఆఫ్ హూ్యూమానిటి”. పంధొమ్మిదప శతాబ్దంలో 

పాజిటవిజము ఎంతో ప్రభావముకలిగి, స్టూవర్డ్ మిత్, స్పెన్సర్, ((ఫైడ 
రిక్ హారిసన్ ప్రభృతులదృష్షిని ఆకర్షించింది. వారు ఇంగ్లండువంటి 

దేశాలలో దీనికి బహుళ (ప్రచారాన్ని కల్పించారు. 
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మంకు ఆయన వ్రవిధంగా వి _సృతపరిచాడో అ దేపద్ధతిని తు, చ, 

తప్పకుండా నను కానినీ క టు న మతవిశ్వా 

సాలనేవి ఆచరణకు నరవ న? నిరోధక మైనవి, గుదిబండల 

వంటివి. మానవుని | "పమించడమన్నది అతిసాధారణమైన జీవిత 

నూ త్రం! ఇతరులను (్రేమించడంవల్ల మానవునికి నిరవధికా 

నందం సీ సిద్దిస్తున్న ది. మనం వొకరికి యిన్నేేమ ' మళ్ళీ మనకు 

(వేమను- క కోసితేస్తుంది, వొకరినొకరు [ప్రేమించుకోవడం ఎంత 

మహా త్తరమెనదని. ఈ భూమిమీదకు స్వర్గం దిగివచ్చినంత ! 
భూలోక స్వర్గమే! 

డు ఉధునకపాళ్చత్య రాజ్యాంగవ్యవస్థ దాని పరిపాలనా 

పద్ధతి వొక విచితమైన కలగూరగంప. ఇందులో కొద్ది మాన 

వత్వేం వున్నప్పటికీ మితిలేని స్వార్ధపరశ్వంతో._ యిది కూడుకుని 
వుంది, యీ ఆెండింటిలో పది పిస్తుంది 1 స్వార్ధపరత్వమె 
కాబోలు! 

(శ్రీ వేదం వంకటరాయళాస్త్రిగారి ఉపా నాటకం 

గురిం చేకదూ: ఆ మధ్యనే నేనీనాటకం చదివాను. నాకుత ట్టిన 

అభి పాయాలను నాటక (పతిలో ఆ యాచోట్ల (వాసివుంచాను, 

(శ్రీ చె. నారాయణమూ లి చదువుతామన్నారు; పుస్తకం 

యిచ్చాను. అదిఎందుకూ కొరగాని పు స్తకం. (శ్రీ "వంకటరాయ 

శాస్త్రిగారు బొత్తిగా పసిపిల్లల మనోభావాలు కలవారనికాని, 

సహాజ విలతణ భావనాశళ క్రి లోపించినవారనికాని, నేనెన్న డూ 
అనుకోలేదు. ఒకఅంకం “ఉపావిరవాం, మరొక అంకం 
(పద్యమ్న విరహాం.”* శై లిచూతామం శే పాతఫక్కీ; తలనొప్పి, 
. * ఉషా నాటకము; ద్వితీయాంకం : ప్రమదవనములో తామర 
సెజ్జపె మూర్చితమైవున్న ఉషకు ఆమె చెలికత్తెలు తామరాకులతో వీస్తూ 



పాతఫక్కీ. తలనొప్పి. చికాకు. అన్నీ పాతసం[పదాయలే! అంతా 

క న్వెన్ష న్ల న మయం. తామర ఆకులు, సజ్జలు, చం దకిరణతాపం 

విరవా' వేదన అన్నీని, లేని వేం లేవు. “పా కౌచిక్యమూ లేదు, 

వుంటారు. విరహతాపంలో బాధపడే ఉష : ఏమియిది, నా ముద్దులకూన 

లందు ఈ పువురాసులు ! ఈ తేనెసోనలు....ఇదేమి యింద్రజాలమా | 
ఓహో కాదుకాదు...ఆహాహో | ఏమియివి |! నన్నేచుచున్నవి : ఇవి నిక్క 

ముగా పూ ములుకులే ; అయో ! నా కూనలారా !.... 

మూడప అంకం; అనిరుద్దుడు : వయస్యా, నేనొకనాడు 
కలలో నొక జగన్మోపొనిని వరించితిని.. ..కలలో వరించి మేల్కొని 

కానక యీాయవస్టకు పచ్చినాడను .... 

విదూ : అదేదో పిశాచమని నేను మొదటనే చెప్పలేదా. మావేపా 
వారిపిల్లమాత్రం మదనపొశంలాగ లేదుగాని యమపాశంలాగ వుండినది, 

. మొత్తానికి పోలికవుంది, బళిబళి ! కనకనే నీకింత వెల్లిపట్టింది? ఇంకా? 
ఆ బొబ్బట్ల మడతలను వర్లించవయ్యా. 

అని : వినుము మి శ్రమాః; 

హృదయజు. డాత్మకామినికి నీ(తలు నేర్చుటకున్, దదర్ధమౌ 
మృదుచరణావతారమున మెచ్చొదవన్, బరువంపు మంత్రి నే 

సదిలముసేయు ఉగ్గియయు, బంగరు(దాపలు, నీ లిమొహ్మ లు 

న్బద వసనంబు(గా, దయితనాభియు, ముతటు లారు( జెన్నగున్, 

(భావం : దొరయైన మన్మథుడుభార్య అయినరతీ దేవికి యీతలు 

నేర్పడానికై యౌవనమనేమంశ్రి నిర్మించిన దిగుడుబావిలాగ పొక్కిలి 
వుంది.అందులోదిగే టపుడు మెచ్చుకలిగించడానికి కై మృదువుగావుండేటట్లు 
కట్టించిన దంగారపుమెట్లవరసవలె వళిత్రయము ఒప్పారుతోంది. ఆ మెట్ల 

అ వరస వై పొడాలను ధూ అంటకుండా మెత తృగావుండడానికని, దారిగా 

వరిపించిన నల్లమొహమలు పట్టురేకువలె ఆ తరుణీమణి నూగారు 
ఒప్పుతోంది,) 
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కదలికాలేదు. పా[తచిత్రణాలేదు. * బాణాసురుని మేనల్లునికీ 

ఉపాధా|శేయికీ మధ్య నాటకకర్త నడిపించిన శృంగారఘట్టాలు 

చదవడానికీ అసవాంమే; వినడానికీ రోతే, వొట్టి అఫ్రీలంతప్ప 

మశేమీ కనిపించదు. శాస్త్రిగారు 'బపూనరి"నే వాన్యచమత్కా 

రాలనుకుంటున్నా రు. 

"కన్యాశుల్కం దాదాపు అయిపోయిన శ్లే. చివకిరంగం 

అచ్చవుతోంది. త్వరలోనే పూర్తినాటకం నీ చేతికొస్తుంది, 

శీనారాయణనూరి, దీనిని అత్యద్భుత ద్ర కళారూపమంటున్న్నారు. 

కాపీలు త్వరత్వరగా చెల్లుబడి అవుతాయని పెద్ద పెద్దబు క్సెర్లర్లు 
0౧ ౧ ౧ గా 

జోస్యం చెబుతున్నారు, మిస్టర్ వట్సు నాటకాన్ని కొనియా 

డుతూ బహుచక్కని పీఠిక | వాశాడు. మరి మనం పొగడ్తల 

మీదనే బతుకుతున్నాం కదూ! 

ఈపడు నా ఆరోగ్యం సరిగాలేదు. బాగానీరసిం చిపో 

యాను. కాని ఉదకమండలం వచ్చాక కాస్త నయం, ఇప్పుడు 

కులాసాగా నేవుంది. 

నాటకం చివర నువ్వు పంపిన 'పదములపట్టికిలో కొంత 
భాగం చేరుస్తాను. మీనాన్నగారికి నా వందనాలు, నెల్లూరు 

నువ్వెపుడు వెళతావు? 

కి యస్: మ దానుం చొచ్చే మెబిలు నెల్లూరు ఎన్ని 

గంటలకు చేరుతుందో 
జ % జ 

* బాకాసురిని మేనల్లుడు గంభఖీరవేది. ఉ షాధా(త్రేయి కరేణుక. 

బాణుని సభామంటపమున కరేణుక (ప్రవేశించి “నారాయడు కూర్చునే 
యీకుర్చీలో వాళ్లొచ్చేదాకా కూర్చుంటా. ఇదై తే నాకు సరిపోతుంది 
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థఛాక ర్స గార్తన్సు. 

రాయ'పేట షు పభను. 

24 జూన్ 1909. 

కరు మున.ముని సు బహవ్మాణ్యం, 
ఆటో చుం 

కన్యాశుల్కం వొకకాపీ నీ పేరున, నిన్ననే మెయి 

లులో పోస్టుచేశాను. దానిని నసమీకించు, 'నీలగిరి పాటలు కాపీ 

నాకర్లంతా నాపక్షమే....ఆయన ముందొస్తే నేను లేవకుండా గర్వంగా 
వుంటా” అనుకొంటూ ఒకపె ద్ద ఆసనంమీద కూచుని దాన్నీ ముద్దుపెట్టు 

కుంటుంది, ఇంతలో గంభఖీరవేది ఉషకూ తనకూ పెళ్ళి తప్పునా తప్పదా 

అనుకుంటూ అక్కడకు వస్తాడు. తనకుర్చీలో కూచున్న కరేణుకను 
చూచి “యేమిదీ: నాకుర్చీలో గడ్డిమేటి! (వెండియు నిర్వర్షించి) కాదు, 
కరేణుక 1” అంటాడు. 

కరే : (గర్వముగా) అక్కడకూచో, 
గంభీ; మనకి ఒకరొకరికీ సరిపడే ఆసనం యిదొక పే, 

క: నువ్వు ముందరొచ్చావేమీ 2 

గ: నువ్వు ముందరొసావనే : 

క: ఏపెళ్ళి తప్పాలని మొక్కులు మొక్కు_తున్నావు? 

గ: ఉపకీ నాకూ. 

క: నీకూ నాకూ కాదుగదా. 

గ: కాదు | 

కః అయితే ఆ తలుపేశొచ్చి నన్ను కౌగలించుకొని నాకు 

= 

గ: [పోయి తలుపువేయట నభినయించి వచ్చి] రా. మటి. 
[అని న స్టౌల్యంబుచేత చేతులు కడుపుచుట్టురానందున ఒండొ 

రులం గౌంగిలింపలేక మాని, ముద్దిడుకొనంబూని 'కడుపు లడ్డపడుటచేత 

సాధ్యపడక ఎంతయు యత్నించి “భగ్నమనోరథు లగుదురు.] 
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నీదగ్గర వుందనుకుంటాను. వుంకేే క న్యాళుల్కంతో పొటు 

వాటినీ విమర్శించు. 

“అబ్బెబ్బే! ఈ మనిషికి కావ్య భామం శు కలం ఆడదు; 

అందుకే వాడుకభాషలో కన్యాశుల్కం [వాశాడు. నోటికం 
దని | చాతపళ్లు పులుపురొడ్డు అని ఛాందస గాంథిక వాదులు 

అనకుండా  నీలగిరిపాటల్ని నీ సమీక్షలో [పస్తావించు. న 

నమీత నాకువంపు. బహుశా దాన్ని హిందూనుందరి ప(తికకు 

పంపిసాను, 

అబ్బ! తూర్పు కోస్తాపాంతం ఎంత ఉప దవానికి గుర 

యింది! మీజిల్లా ఎక్కువ నష్టానికి లోనయిందనుకుంటాను, 
మూడు ఎలు పెక్టైలు సర్వనాశన మయాయని విన్నాను, 

అయి తే చనిపోయినది ముగ్గురేనా ? 

పాపం రంగయ్య చెట్టి పోయినాడు, మంచిమనిషి. అతిని 

పద్ధతులు అతనివీ; వాట్మిపకారల యోగు డే. నా పీఠికలో 

అతన్ని భు నా న అతని మరణంవల్ల 'బోర్తాఫ్ స్టడీస్” 
లో ఖాళీ యేర్చడింది. " జి అంశుని రాని వ్య కిని “సభ్యునిగా 

నియమిం చవద్దని ( శ్రీకృష్ణస్వామయ్యరుతో చెప్పాను. అతని 
స్థానంలో (శీ రామానుజాచారిగారిని * నియమించమని 
సూచించాను, 

* క్రీశ కిళాంబి రామానుజాచార్యులుగారు సంస్కృత ఆంగ్లభాష 

లలో పండితులు, పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా "పెంబపొడు వీరి స్వస్థలం, "శతా 

వధాని, Maes పద్యాసముపార్దనముచే సి రాణించినవారు, 

ఎమ్, ఏ; బి. యళ; కొంతకాలం హై ర్థులో ప్రాక్తీసు చేశారు, 

శ) ee అనంతరం విజయనగరం ఆంగ్లకళా శాలకు 
oo క్రమశిక్షణతో విద్యాన ౨స్టలను నిర్వహి చి అభివృద్ధి 
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. యస్: పాప్యులర్ పు_స్తకాలను [పచురించాలని 

కల pm తల పెట్టినట్టు విన్నాను. క్య్యూరేటరు రిజస్ట్రర్టు 
బుక్క్కు_ల జావితాలో విరు కనిపించిందని యొ మధ కే 

ఎవరో నాతో అన్నారు. కాని పుస్తక మేది నేను రిజస్ట్రరు 

చేసుకోలేదే ! 

థాకర్సు గార్టిన్సు 

పీటర్పు రోడు 

రాయపేట, 1 జూ 1000 
బ్రయుమైన సు బహ్మణ్యం 

నీకుపంపిన పుస్తకం అందలేదంటివి. నీతోపాటు మరి 

ముగ్గురు స్నేహితులకు పంపించాను, ఇద్దరు తమకు అందినట్లు 

తెలిపారు. De పదో మజాచేసి వుంటారు, కనుక్కో. 

మళ్ళీ మరొక కాపీ నీకు పంపాను, సమీక్ష వాసి దాన్ని నాకు 

పంపించు. విమర్శించేటపుడు నీ అభిపాయాలు నిష్కర్షగా 
వుండాలి. మొగమాటం వొద్దు, విమర్శ నిష్కూర్ష గా (వాయక 

. పోతివా అది పాఠీకమే అవుతుంది. పొఠిక విమర్శనలకు విలువ 

లేదు. నీ అంతట నువ్వే నిర్ధారించుకొని, నీ నిర్రారణలమీదనే 
నువ్వు ఆధారపడడం నేర్చుకోవాలి. మనకు అభి పాయఖిధం 
వస్తుందముకో; వ స్టే రానీ; పరవా లేదు, కొంప మునిగిపోదు, రచ 
యిక, తాను ఏది|వాసినా అందుకుఏదోజక సమర్థన వుందనుకుం 

టాడు. అది సబ'బై_ నది కానీ కాకపోనీచానితో నీకునిమి త ంలేదు. 
దారా గాన. దా కాలి మాతల. జాం. 

చేసినవారు.1914 లో కాకినాడలో జరిగిన _ ఆంధ్రసాహిత్య పరిషద్వార్గి 

కోత్సవసభకు అధ్యక్షులు, మొదట (గ్రాంథికవాది, తరువాత వ్యావహారిక 

భాషావాది, 
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'' దురదృష్టవశాత్తూ యిప్పుడు రిజస్ట్రేషన్ డిపార్టుమెంటు 
న ee అలాట్ రు e 

వొక యూరోపియను చేతుల్లో వుంది. నా స్నేహితుల శెవరికీ 

అతనికి చె ప్పేపాటి చనువులేదు వచ్చే ఆదివారం నువ్విక్కడికి 

రాగలవూ; వొకటి రెండు రోజులు నాతో గడుపుదువు గాని; 

నేను థాకర్చు బంగళాలో వుంటున్నాను. నాతోపాటు నువ్వూ 

వుండవచ్చును. వాళ్లు నీ కో రోజు సెలవివ్వరూ+ 

జ ఖ్ 4 

థాక ర్సు గా నర్రైన్సు 

రాయ పేట 

7 జూలై 1909 

[యాం ముని సు బహ్మూణ్యం, 

మూడో జేదీన నువ్వురాసిన ఉత్తరం చేరింది. విజయనగ 
రంలో నీకొక ఉద్యోగం చూసీ పెట్ట లేకపోయినందుకు నాకు 

చాలా విచారంగా వుంది. రిప్పన్ హైన్కూలును నిర్వహించాలనే 
పథకం విఫలమయి పోయింది. నువ్వు విజయనగరంలో స్థిరపడితే 

భాగుండిపోనని నేను ఆశిన్తూవచ్చాను. అలాంటి తవ ా శాలు 

త్వరలో లభిస్తాయని మనం ఆశిధ్ధాం, కాకినాడలో ట్యూటరు 

ఉద్యోగం చెడ్డదికాదు కాని చెంజేళ్ళబాండుమా త్రం యిబ్బంది, 

అయినప్పటికీ ' నువ్వా ఉద్యోగంలో చేరడం మంచిదని నానలహో. 

ఇంతకంశు యోగ్యమైనది దొరికినట్టయి తే నిన్ను ఆబాండు 
నుంచి తప్పించేటట్టు కాలేజి కమిటీచేత సులువుగా మనం 

వొప్పించవచ్చును. ఇక సమీత గురించి : హిందూలో మిస్టర్ 
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వెంకన్న రాసిన ఆ శెచెడ్స్టఫ్ను నువ్వు చూ సేవుంటావు. 

“మొదటి పేరాను అతను శుమ్స్ ఆఫ్ యిండియా నుండి కాపీ 

చేశాడు. నేనిక్కడ అథమపకుం పదిహేను రోజులుంటాను. 

వొక శెలుగు పుస్తకాన్ని ఎలా రివ్యూచేయాలో 

తెలుసున్న వ్య కి నాఎరికలో ఎవడూ లేడు, అన్నట్టు 
= లు 

(శ్రీ డి నరసయ్య అనే పండితుడు వొకాయన 'పీపుల్సు ఫండ్ * 

అనే వొక వారపత్రికను నడుపుతూవుండేవాడు. ఆ పత్రిక 

యిప్పుడు వెలువడఢడంలేదు; ఆయన నెల్లూరు వా_న్తవ్యుడు, 

ఇప్పుడు వున్నారూః వుంకు ఆయనచిరునామా నాకుపంపించు. 

ఆంగ్లభాషలో ఆయన గట్ట వాడు, వొకసారి ఆయన్ని కలుసుకో, 

షా ఈ శ 

అడ్మిరాల్టహౌస్ 

మైలాపూరు 

81 జూలై 1909 

[ప్రాయమైన సు[బహ్మాణ్యం, 

నీకార్డు చేరింది. ధన్యవాదాలు, "మేం కుక వారం బయలు 

దేరుతాం. కాకినాడ చెడ్డ ఊరేమీ కాదు. అది వ్యాపార కేం దం, 

అంతేకాక సాహిత్యకేం[దం కూడాను. చక్కటి శీత్రోప్ల పరిస్థితి, 

ఫోలవరం జమీందారు తదితర స్నహతులకు నిన్ను పరిచయం 

చెస్తాను “ అర్యమతబోధిని" సంపాదకులు (శ్రీ కాశీభట్ల 

(బహ్మయ్యశా స్త్రి గారితో పరిచయం పెట్టుకో, ఆయన నానాట 

కాన్ని రివ్యూ చేస్తామన్నారు, 'కాకినాడనుంచి వెలువజే మహీ 
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ళల రెండు పతికలకు నా నాటక[పతులను పంపించాను, “నర 

స్వతి” లో వొక సమీక్ష అచ్చాతుంది. “రవి” సంపాదకులు 
యెవరు ? 

పోలవరం జమీం చారుతో ఉంటున్న (శ్రీ ది శివరావు 

పంతులుకు నిన్ను పరిచయంచేస్తూ ఒకలేఖ [వాశాను. దానిని 
యీ ఉత్తరంతో జతచేసి పంపిస్తున్నాను. శీ) శివరావు పంతులు 
మాకు దగ్గర బంధువు. సాహితీపరుడు. ఆయన్ని నువ్వు. కలుసు 
కున్నప్పుడు “రవి” సంపాదకులకు వొక కాపీ పంపించమని చెప్పు. 
కాకినాడ “సరస్వతీ” ఆఫీసు మేనేజరుకు అమ్మకానిక్రై రెండు 
వందల కాపీలు పంపించాను, పున్తకాలు ఎక్కడ లభిసాయో 

రివ్ర్యూలలో ేర్కోవడం అవసరం. హిందూ మెయిలు పేపర్ల 

లోనూ మదరాను తెలుగు పతికలలోనూ వెలువడిన సమీక్షలను . 
నువ్వు చదివావా ? 

పుస్తకాల చెల్లుబడి మందంగా వుంది. ఒకడు ఒక పుస్త 
కాన్నికొంశు దాన్ని ఎరువు పుచ్చుకొని చదివేవాళ్ళు యిరవై 
మంది. మనది పేదదేశం. 

ఫోర్డు, విజయనగరం 

11 ఆగస్టు 1909 

(ఖుయమైన సు[బహ్మణ్యం, 

నీవు త్తరాలు ఎప్పటికపుడు అందుతూనే వున్నాయి. 

ఒంట్లో శ క్రిలేకపోయినా నువ్వు వూహించినట్లు పనిమటుకు 
లావుగానే వుంది. ఇక్కడికి వస్తానని నువ్వు |వాసినందుకు సంతో 
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హరః us “సరస్వతీ” ఆఫీసు మేనేజరును ఒకసారి కలు 

సుకో. ఆయన పేరు @) కా మేశ్వరరావనుకుంటాను. నాపు స్తకం 

ఎలా అమ్మకమౌతున్నదో ఆయన్నడిగి కనుక్కో. క్రీజవాయ్య 

గారి “ఆర్యమతబోథినిలో సమీక వెలువడిందా? వచ్చే శని ఆది 

వారాలలో నువ్విక్కడికి వచ్చినట్టయి తే వర్డ్స్వ ర్తు 'మె కేల్ 'మీద 
వొక చిన్న వ్యాసం తయారు చేయాలని అనుకుంటున్నాను, 

విషయాన్ని సేకరిస్తున్నాను. 

ఉదా త్త గంభీరభావాల అనుభూతుల అభివ్య కీ కరణకు 

వాడుకభాష అన్నివిధాల యోగ్య మెనదని చూపడానికి బిల్ల 

ణుని కథను నాటకంగా రచిస్తున్నాను. 

అక్కడ పని నీకు అభిరుచిని కలిగిస్తున్నదా? మెటటిక్ 
విద్యార్థులు ఏవ్యాకరణం చదువుతున్నారు? నెస్ స్ ఫీల్రేనా? కాక 

పోతే ఏవ్యాకరణాన్ని వాళ్లు ఉపయోగిస్తున్నారో, అది ఒక 

కాపీ పటుకురదూ, 
లు ద 

౬3 % జు 

ఫోర్టు, విజయనగరం 
4 డిశంబరు 1910 

బ్రయమైన సు బహ్మణ్యం, 

ఇంత కాలమై నీ యాగకేమాలు నాకు శెలియ చేయక 

పోతే ఎలాగయ్యా ? ఈమధ్య నేను వాసిన కవిత్వం ఆం(ధభార 

తీలో అచ్చుపడింది; చూశావా? “డామన్ పితియస్” ను 

[పాచీన సంప్రదాయాలకు కట్టుబడిన ప|తికలవాళ్ళు నైతం 

ఎంతో మెచ్చుకొంటున్నారు, (శ్రీ) ప్రవ్మాయ్యశా స్రిగారి 
విమర్శ ఛాటీగా వుందని కాకినాడలో చాలామంది భావిస్తు 
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న్నారని దానికి సమాధానం [వాయవలనిందని ఇదివరకొక 

మాటు నాతో నువ్వన్న ట్టు నీకు జ్ఞాపకం వుండివుంటుంది, ఈ 

మధ్యనే 'ళలిలేఖి ప|తికలో నా విశాల దృక్పథాన్ని వివరిస్తూ 

వొకవ్యాసం |వాశాను, 'ఆం|ధ'కేసరి” లోకూడా అది నీకు కని 

పిస్తుంది. వాటిని చదివి నీ అభి వాయాన్ని తెలుపు, ఇంకా 

చాలావ్యాసాలు వరస వరనగా [(పకటిస్తాను, 

పిల్లలమజ్జీ పినవీరన .'ళకుంతలాపరిణయంి వొకసారి 

చూసి 'కవిస్తుతి ఆదిగాగల మ కాపీచేసి పంపించు, ఎన 

[పగడ 'నృసిహపురాణం' లోనివి వైతం కాపీ చెయ్యి. ఇప్పుడు 

నువ్వేంచేస్తున్నావు * సత నాన్న గార్ని అడిగినట్టు చెప్పకోరు 

తాను. ఆయన ఆరోగ్యం బాగా వున్నదని అనుకుంటాను, 

శ లై * 

ఖబ్రయమైన ముని సు బవ్మాణ్యం, 

నీ ఉత్తరం అందింది. ఎంతో అభిమానంతో నువ్వు 
(నానిన వాక్యాలకు నాధన్యవాచదాలు, ఆఖరికి నావంటి న్నరు 

లకుసై తం కొంచెం పోత్సావాం అవసరం. అందులోనూ 

| పేమాభిమానాలున్న యువకుడివి; మరి నీబోటి మితులవద్ద 
నుంచి అలాంటి పోత్సావాం లభిస్తూవుం కే 'యిక అడిగేవా! 

నాఉద్యమం (సజల ఉద్యమం, సంస్కృ్యృతిపరుల వ 

సంపద నాకు అండగావు౦ది. అనలువిషయాన్ని అర్థర్ణ.. చేను 

జాలని ఎవరోకొందరు వ్యక్తులు నాకువ్యతి రేకంగా : సభను 
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పన్ని తే పన్నుగాక ! నేనేమీ లత్య పెట్టను, వాళ్ళను మార్చినా 
భాషకు జరిగే మేలు యేమీ లేదు. వాళ్లు ఫరోర మైన (పాచీన 

కృతక (గాంధథిక భాషను (నాయడానికి అదొక వ్యసనంలాగ 

అలవాటు పడిపోయారు! దానికి క ట్టుబడిపోయారు. అది 

వొదులుకొని వారు నూతనభాషను చక్కగా వాయ గలుగు 

తారని చేను కలలోకూడా ఆశించలేదు. పోనీ, [పొచీనమైన 

[గాంధిక భాషనై నా తేటగా సున్నితంగా [వాయగలరా అంజు 

అదీ కనిపించదు. నిర్వష్టమైన |గాంధికం (వాసేవారు బహు 
అరుదు. లలితమైన సుందరమైన వాడుకభాషలో |గంథరచన 
కొనసాగించే సంప్రదాయ మొకటి తలెశ్రాలంకు నీవంటి యువ 
కులు నాకవసరం, 

నేటికిసై తం నాఉద్యమానికి కాకినాడ వ్యతిరేకంగా 
వున్నందుకు విచారిస్తున్నాను, వివాదాలలో నేనవలంబించే 

పద్ధతి నేరు. [పతి పకీయులను తమకు తోచినరీతిని (వాసుకు 
పోనిస్తే పోగాపోగా వాళ్లే దారితప్పుతారు. వొక్కొాక్కవిమర్శ 

కునికీ వరసవరసగా నేను సమాథానాలిస్తున్నాను. బహువింతలు 
గొలి'పేవిషయాలను పస్తావిస్తూ విమర్శకులనందరినిఎదుర్కొంటు 
న్నాను. ఇన్నాళ్ళకి వాళ్ళు నన్ను గౌరవించడం నేర్చుకున్నా 
రనుకుంటాను. (శ్రీ [బహ్మయ్యశా స్త్రిగారు మర్యాద చూపు 

తున్నారు, మదరాసులోవున్న (గాంధిక భాపూవాదకూటమి 

నాయకులు నన్ను 'చూడడానికివచ్చారు. నాతో కత్తులు దూయ 

డానికి ఎవరూ తొందరవడడం లేదు. సంశయిస్తున్నా రు. 
వ్యానహోరిక భాషా ఉద్యమం సాధించిన పురోగతికి నేనుపూ ర్రిగా 

సంతృప్తి పడుతున్నాను. కాని నాకు కావలసినదల్గా పాచ్చు 
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మంది రచయితలు; మృదుమధురమైనశై లిలో మెలకువతో 
వాడుక భాషను రాసే యువకులు నాకవసరం. పొచీన|గాంధిక 

భాషను (వాస్తామని ద ర్బానికిపోతూ వాడుక భాషను కృతక ౦ 

చేసే రచయితలు నాకవసరం లేదు. 

మీసోదరుడు పరీక్ష ప్యాసవాలని నాకోరిక. పూజ 

నీయులై న మీనాన్న గారికి నానమస్కారాలు, నీకష్టా లేమిటో 

నేను నులభంగా [(గహించుకోగలను. నెకండు[గేడు ప్యానై. సె తీవా 

(పాక్టీను చెట్టు, అంతేకాని గవర్న మెంటునౌకరీలో [వవెళిం 

చావు కనుక! (కేన్లాగ నిన్నుమీదకు ఎ శ్రే చుట్టాలుంకే తప్ప 
గవర్న మెంటు నెకరీకి ఎదుగూబొదుగూ వుండదు. [పమోవను 
వచ్చేసరికి తలపొణం తోకకు వస్తుంది. సజార్జినేటురెవిన్యూ 
నౌకరీ నీనెత్తురు తాగేస్తుంది. నీమార్టవాన్ని ఉ_ల్రేజాన్ని ఆహ్హో 
దాన్ని జలగలా పట్టి పీల్చేస్తుంది. 

సరేకాని, నీకు సాహిత్య రచనోత్సాహం ఎందుకు సన్న 
గిలాలో నాకర్థం కావడం లేదు. వాక్యరచ నావి న్యాసంలో తగు 

(శద్ధ కనబరుస్తూ హుందాఅయిన వాడుక భాషను (వాయడం 

అభ్యసించి సాధనచేయగా చేయగా నువ్వొక మహారచయితవు 
కాకపోయినా త్వరలోనే మంచి రచయితవౌ తావు. నీకువిషయ 

పరిజ్ఞానం వుంది. మొదట, పోనీ, మారుపే పేరుతోనే వాయి. తెలుగు 

కవుల లేదా సంస్కృతకవుల, కాదా పర్షి యను కవుల కావ్యా 

లను చదివి ఆకథలను వాయి. ఆం(ధవతీక ఉగాది సంచికలో 

క ఖాపూర్జోదయి  కథాభాగాన్ని కృతిక ర్వశై లిలో నేను 

(వాళాను. అది నీకుఉపెకరస్తుంది. పిల్లలమల్లీ పినవీరన'శకుంతలా 
పరణయంి వొక పతిని నాకు పంపగల"బా * 

జి ఈ % 
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ఫోర్టు, విజయనగరం 

వ ఆగస్టు 1911 

ప్రియమైన ముని సు బహ్మణ్యం, 

ఈమధ్య మా తల్లిగారికి వొంట్లో కులాసాగా లేదు. 

అందువల్ల నీకు వెంటనే జవావీయలేక పోయాను. ఆవిడ 

జబ్బుకుతోడు మా వెంక కేళశ్వర్లు కూడా మంచాన పడ్డాడు. 
ఇవతల యింట్లో యిలావుండగా అవతల ఆఫీనులో 

క్రొ త్రమేనేజిమెంటు వల్ల చేతినిండా పనే. ఊపిరి సలపడం లేదు. 

నువ్వు ఆర్థిక యిబ్బందుల్లో వున్నందుకు నేను చాలా విచారిస్తు 

న్నానుక లాయరుగా నువ్వు తప్పక రాణిస్తావని, శ్వరలోచే 

నీ యిబ్బందులు మబ్బులు విడిపోయినట్లు విడిపోతాయని నా 
నమ్మకం. స్వశక్తి కిమీద ఆధారపడి ఆత్మవిశ్వాసంతో కృషి చేసినట్ట 

యిశే నువ్వు విజయం సాధించి తీరు తావు, నీకుగల (పతి భావ్యుల్స 

త్తులు సొధారణ మెనవికావు. 

శ మహోకవితో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యముగారికి పరిచయమైన తొలి 
దినాలలో నే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యముగారు చెప్పినట్లు “ "పంతులవారివద్ద (గ్రంథ 

కొలక్షేసము చేయుట నా మనస్సున కెంతో సంతృ ప్రి పికరముగ నుండెను, 

గొని ఆర్థిక భాగము పూజ్యమయియుండెను. ఇంతలో నెను: -చిస్ ఆవి 

పరీక్ష ప్యాసుఅయినట్లు వర్తమానం వచ్చినందుకు పంతులవారు చాల 

సంతోషించిరి. నాతోగూడ ప్యాసుఅయినవారు- కాలేజీలో జేరియుండిరి. 
బి. ఏ. క్లాసు ప్రారంభమయి వారందినములు దాజను. ఇందు విషయ 

ములో నేను పంతులుగారితో ముచ్చటించలేదు. ఇంటియందు మాతండ్రి 

గారు విజయనగరం వదలి సకుటుంబముగ వంగోలు జేరు ప్రయశ్నములు 
జేయుచుండిరి. వకనాడు మధ్యాహ్నము రెండుగంటల కాలమునకు ఎందు 
కొరకో జోడుగు[ర్రములబండి యొకటి పంతులుగారి ఇంటివద్దకు వచ్చి 

నది, మరికొందరితో పంతులుగారు ఎక్కడికో బోవుచుండిరి. ఇంతలో 

నేనుండు తావునకు ఆయనవచ్చి నీవుగూడ రమ్మని బిలిచిరి; నేనుగూడ 
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ఇంతకుముందు చేను; వాసిన వాటికంబు 'లవణరాజుకలి 

ఎక్కువ |శుతిసుభగంగావుందని నేననుకోవడం లేదు. నూతన రీతు 

లకు శే. లికి ఛందస్సులకు (ప్రజలు అలవాటు సఢడుతున్నారు, 

అం తే; mre ఒక కావ్యాన్ని చడివి దానిని సునిశితంగా 

పరిశీలించి తూచినట్టు 'విలువలుక క్రై విమర్శకులు మనలో బహు 

అరుదు. ఇప్పుడు వతికలలో వెలువడుతున్న విమర్శలకు నేనేమీ 
విలువ యివ్వను, నాగరికత గింస్కారం విజ్ఞూనంగల  నీబోటి 
వ్యక్తుల అభి పాయమంశు నాకు విలువ పొచ్చు. 

జః స్లో ఖ్ 

వంచెక్కి. వెళ్లైతని. కాలేజిపద్ద బండనావ్ వారివెంట నన్నురమ్మని బిలిచి 
మేడమీద (పిన్సిపలుగారి రూములోనికి నన్ను దీసుకొనిపోయి నన్ను 

బి. ఏ క్లాసులో జేర్చుకొనుదునియు నా కాలేజి జీతములు మహారాణిగారి 
ద్యారా వచ్చునట్లు జేసదననియు పంతులవారు (పిన్సిపలుగారితో చెప్పి 

నన్ను బి. ఏ క్లాసులో జేర్చించి వారువెళ్లిరి, “పెకి వెల్ల డింపక వున్నను 

నావిషయము వారిమనస్సున లేకపోలేదుగదా యని నాకు అచ్చెరువు జనిం 

చెను; కాలేజిలో చదువుచుంకినను ఉదయం ఏడుగంటలు మొదలు 
తొమ్మిదివంర నేను అప్పారావుగారి యింట వుండుట జరుగుచుండెను, 

స వ స్ట్ జ్యాము తీవ్రముగ జరుగుచుండుటవల్ల మహారాణి స్వస్పచి త్త త్ర 

తోనుండు సమయము పంతులవారికి దొరకలేదు. నాకు కాలేజ్ ఫీజు 

టం. అవకొశం యేర్చడలేదు. మూడుమాసములయిన తరువాత 

(పిన్సిపలువారు నన్ను క్ర కాసునుంచి బంపివేపిరి. ఈ సంగతి పంతుల 

వారికి నేను జెప్పినతి కోడనే బండెక్కించుకొని నన్ను కోటలోనికి దీసి 

కొనిపోయి లా(బాంచి సూపరెండెంటుతో కొంత మాట్లాడి నేను వారివద్ద 

పనిచేసినందుకు అరవై రూపాయిలు బిల్లు జేసి నాకిప్పి౦చి జీతము కట్లు 
మనిపంపిరి. ఇట్లు ప్రతిటరములో ను అరవై రూపాయిలు బిల్లుచేసి 

కిప్పించగా నేను టరము ఫీజు కట్టుచుంటిని. నా పరీక్షరుసుము కట్టుట 

కును నిన్తే అరవై రూపాయలు బీల్లుచేసి యిప్పించిరి. 
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ఫోద్దు, విజయనగరం; 

| సెపైంబరు 1911 

యమి|[తమా; 

చాలా కాలము నీభోగట్టా నాకు కలియడంలేదు. మన 

ఉద్యమం దినదినా భివృద్దిని పొందుతున్న ధని నీకు తెలపడానికి 

ఆనందిస్తున్నాను, నుష్కేమెనా రచిస్తుశ్నావా ! 

“ఇండియన్ రివ్ర్యూ'కు చెందిన శ) జి ఎ, నశేళం 

"సనేటుకు పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన మన జాతీయవీర లలో 
ఒకరు. ధైర్యవంతుడు, దేశభక్తుడు. నిర్మాణదతుడు. రాజకీయ 
ఆర్ట్క సామాజిక తత్వళాస్తాలకు సంబంధించిన కొన్ని [గంఖా 

లను ఆయన అచ్చొ త్రించాడు. అయన (ప్రచురణలు అమూల్య 

మెనవి, 

కాకిన*డ కాలేజీలో నీమి[తులు @) వెంకటరంగయ్య 

గారిని తపమువోటు శీ నశకేళంగారి కీయవలసినదిగా అడుగుతా 

వని నమ్ముతాను; ఆయన 'యేమన్నది నాకు ఉత్తరం వాస్తావు 

కదూ 

(ఫి 

మీనాన్న గారికి నానమసా గై గాయు, 
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తాత్తి(క చి చింతన * 

పరిస్థితుల సామాన్యజ్ఞానంతో నడుచుకునే తాత్సికుడు 

సులభంగా పేరు గడించుకుంటాడు. అతనిపేరు పదిమందిలోనూ 

వ్యాపిస్తుంది, కేవలు పాతువాదంమీద అ ధార సడిన తాత్వికుడు 

అలాగళశాదు, అతనిపేరు సులభంగా పదిమందిలోనూ వ్యాపిం 

చదు. ఒక విషయాన్ని చర్చిస్తున్న పుడు సూశ్మాంశ విచారణలో 

సున్నితమైన కొన్నిచోట్ల అతను యిక పొరబడడాని కవ కాశం 
వుంది. ఒకపొరపాటు ఇంకొక పొరపాటుకుతప్పక దారితీస్తుంది; 
అది మరివక పొరపాటుకు కారణ మవుతుంది. సూజ్బాంశ విచా 

రణలో చేసిన పొరపాటును శేవలహేతు'వాది అయిన శాత్సి 
కుడు పోల్చుకో లేక తన చర్చలను కొనసాగించే అవకాళంవుంది. 
చర్చల ఫలితాంశం విపరీతంగా కనిపించినా, బహుళవ్యా ఫి 
పొందుతున్న అభి పొయాలకు విరుద్ధంగావున్నా, దానిని స్వక 

రించడానికి అతను సంకోచించడు. మానవుల సామాన్యజ్ఞా నాని 

కనుగుణంగా ఆలోచిస్తూ ఆకర్ష వంతంగా సొగసుగా వ్యక్తం 

చెస్తున్నాననుకునే శతాత్వికుడి సంగతి వేరు, తప్పిజారి అతను. 
సొరబడినపుడు, యిక ముందుకు వెళ్ళడు. తనధోరణి సామాన్య 

క్లూనానికి నప్పివుండడం లేదని, సహాజ అనుభా పాలకు విరుద్ధంగా 

a er eT పనిచేస్తున్న పుడు; రెండస 
సారి కన్యాశుల్మిం వ్రాయక మునుపు, 
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వుంటూ నూననహృదయాన్ని మేధను మెప్పించ లేకపోతున్న 

దని [గహించిన వెంటనే అతను సర్జుకుంటాడు, పొర పాటును 

సవరించుకుని సరియైనచారికి చేరుతాడు. [ప్రమాదకరమైన భమ 
అలో పడిపోకుండా, తనను తాను కాపాడుకుంటాడు. 

మానవుడు స్తబ్లుడు కాదు; చై తన్యవంతుడు. ఆలోచనా 

శూన్యుడు కాదు; హేకువాది. అతని స్వభావంలో ఈరెండు 
లకణాలు నమ్మి|శితమై వున్నాయని లోకపుటభి పాయం. అతను 

వ్యవహారధర్మాన్ని నెరవేరుస్తూనే హాతువాదాన్ని పొటించ 

వలసివుంటుంది. ఏవిధంగానూ ఆచరణ సాధ్యం కాని నిరుపయోగ 

మైన కేవల ఊహోగానాన్ని మనం |తోసిపుచ్చు తాము. 

అయితే వొకవిషయంలో హేతువాదబద్దమెన తత్వం 

సామాన్యజ్ఞానమా|త్ర మైన తత్వం కన్న మిన్న. కనిక లేని వొక 

విధమైన అవ కాశం దానికీ వుంది, దార్శనిక క పద్ధతులలో మీమాం 

సలో అనుభావ వ్య కీకరణలో తగినంత నిశ్చయజ్ఞానావ్ని [పద 

ర్భిం చడానికి హేతువాదం అవసరం, అదిలేనప్పుడు సామాన్య 

జ్ఞునమా[త్రమైనతత్వం తగినంత నిళశ్చయజ్ఞానాన్ని వ్య క్షంచేయ 
లేదు, ఈ నిశ్చయజ్ఞూనం మానవవిగహాన్ని మలచే శిల్సికి అవ 
యవశా స్త్రం తెలియడం వ.టిది, అవసరమైన అన్నిచోట్ల నిళ్చయ 
జ్ఞానం కలిగినపుడు అది సౌందర్యన సృష్టి కొక వీలును కలిగిస్తుంది. 

అదే విధంగా తూచినట్టు చర్చించే శక్తి సుకుమార అనుభావవ్య _ీ 
కరణకు ఉపకరిస్తుంది. ఈ రెండుతత్వాలలో మనం వొకటి మహా 
తృరమెనదని పొగుడుతూ యింకొకటి ఎందుకూ అక్కరకురాని 

దని తెగుడుతూ వుంటాము; కాని అది వృధా, కేవలవేదాంతి 

నిత్యవ్యవహారసంబంఛాలతో నిండివున్న జీవితానికి దూరంగా 
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వుండాలని వాంఛించి అలాగే అతను తనజీవితాన్ని గడుపుతూ 
వుండవచ్చును; అయినప్పటికీ, అటువంటి అనేకమంది వేచాం 

తుల భావాలు, సమాజంలో బాగావ్యాపించి, భావానుభా వాలు 

మరింత నిర్దుష్టంగా వుండేటందుకు సహాయపడవచ్చును. ఏదో 

వొకటి ఆధారంగా తీసుకుని “ఇది కావచ్చు' నని ఊహిస్తూ 
పోవడం సాధారణంగా చాలమందికి అనవసర (శమగా తొ స్తుంది: 
చిశాకనిపిస్తుంది. ఆ ఆనందోత్సాహాలను పొందడానికి వారిని 

అభ్యంతరం పెట్టకూడదు. అందుకు అనుమతిం చవచ్చును, అస్ప 

సత చిరాకు కలిగించే మాటనిజం; కాని ఆ అస్సష్టతనుంచి 
స్పష్టతమ |గహించడానికి పజేశమ అత్యంత ఆనందోత్సాహో 
లతో కొనసాగవలసి వుంటుంది; ఊవాలకుపోయే వేదాంతం 

అనిశ్చయానికి దోషానికి ఆస్పదమని కొందరు ఆేపిస్తారు. ఈ 
వేదాంతం నిజమైన అర్జంలో సరియైన 'న్ర్రం కాదన్న ఆ తే. 

సణ ఎంతో న్యాయమైనది; హార్షించతగింది. కాని యిది, మానవ 
మేధకు అర్ధం కాని వవీ లేవని, అన్నింటిని తెలుసుకోగలమని అను 

కునే కొందరి దర్చ్పంవల్లను, బహుళ వ్యా ప్ర్తిలో వున్న ఛాందస 

భావాలసు సమర్ధించాలనుకునే కొందరి కోరికవల్లను ఉత్పన్న 

మౌతూవుంటాయి. అయితె ఈ చిక్కులను మనం తొలగించుకో 

వచ్చును. మానవ అవగాహానను కూలంకషంగా | వాధమిక విచా 

రణచేసి ఏది అసత్య మైనదో నిరారణశచేసి సత్యమైన "వేదాంతా 

నికి హుద్దులు గీయవచ్చును. మానవమేధ పనిచే సే తీరు అతివిచి త్ర 
మైనది; అద్భుళ మైనది. అయినప్పటికీ దానిపోకడను గమనాన్ని 

ఎక్కడికక్కడ దేనికది విభాగించవచ్చును. ఆలోచనలను సాధా 

రణీకృతి కావించి (ప్రత్యేకమైన వాటిని సాధారణమైనవాటి 
తోను వాటిని మరింత సాధారణమైన వాటితోను అనుసంధా 
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నించి సూ (తబద్ధం చేయవచ్చును. అన్ని క ర్భలను సాధారణ 

సూ శాలకు అన్వయించడంలో నైతిక, రాజకీయవాదుల కృషి 

చక్కగా ఫలించింది. కనుక, యో విషయంలో ఎవరూ 

నిరుత్సాహ పడనక్కరలిదు. అయితే వాటినన్నిటిని వొక 
విశ్వజనీననూ తానికి కుద్దించడంలో వారు కృతార్థులు కాక 
పోవచ్చు గాక. కాని అదీ వక లెక్కలోనిది కాదు, మేధకు సం 
బంధించిన శా స్త్రపరిశ“ ధన అతిక్లిష్టమైసది; తనా వన ఎంతో 
(శ్రమపడి పరిశోధించిన పిమ్మట వై సుతం అన్నిటా *“యిదియిం జే 

నని తూచినట్టు చెప్పడం సం దేవిస్పదమన్న మాట నిజం. కాని 

అంతమా[తం చేత దీనిని కాదని ఖండించకూడదు; 'ఇదియింకేనని 

అన్నిటా తూచినట్టు నిశ్చయాన్ని [పకటించే 'వేదాం తాన్ని 

అవునని స్వీకరించడం ఎంత పొరపాటో, దీనిని కాదనీ ఖండిం 

చడం అంత పొరపాటు. 

= 

1 మనం వొకదాన్ని వింటున్నపుడు చూస్తున్నపుడు 

వాంఛిస్తున్నపుడు | పేమిస్తున్నపుడు, ద్వెషిస్తున్నపుడు మన 
మనోఫలకంమీద కొన్నిము[దలు చి తితమౌతాయి; ఇవి ఆలోచ 
నలకం౦ం శు అభి పొయాల కంకు ఎక్కువ శక్తి కలపి, 

ఆలోచన కోక అవధి లేనట్లు అనిపిస్తుంది, ఇం[దియాలు 

అనుభవమూ మనకు సంపాదించి పెట్టిన విషయాలను మేధ వివే 

కిస్తుంది, నిగ్గు తేలుస్తుంది, ఇంకొకచానితో అనునంధానింప 
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చేస్తుంది. అన్వయిస్తుంది; "పెంపొందింప చేస్తుంది. ఇది మేధకు 

సవాజ లక్షణం. ఇంతకుమించిన దాని స్వేచ్భావిహోరం సాధించే 
దేమీ వుండదు, 

మన భావాలన్నీ మన ఆంతర బాహ్యా అనుభవముల 

నుంచి ఉత్పన్నమౌతూ వుంటాయి. ఒకభావం పుట్టినపుడు అది 
అనేక భావాలతో మిళితమౌతుంది; లేదా అది మథింపబడి నిగ్గు 
తేలుతుంది. వీటిని మనం దేనికది విడదీసి చూస్తున్నపుడు అవి 
ఉత్పన్న ౦కావడానికి కారణమేమిటో అవగత మౌతుంది. అవి 
దేనిని పురస్కరించుకొని ఉత్పన్నమైనవో ఆ అనుభవము, ఆ 
అనుభావమూ తేటపడుతుంది.ఒక భావం దేనిని పురస్కరించుకొని 
కలిగిందో దానిని వెతకి పట్టుకోవడం నులభం కాదు. ఒక భావా 

నికి కారణమైన మూలళ కులు దానికి వెనకవున్న అనుభవంలో 
యిమిడి వుంటాయి. గతించిన ఆ అనుభవంలోని మూలకశక్తు లను 
వెదకి పట్టుకోవాలంకు మనకు కలిగిన భావాన్ని వెంటనే 
మనం (వాసివుంచడం మంచిది. 

దై_వమనేభావం,..అంధుడికి రంగులంకే ఏమిటో ఆలి 

యదు; ఏ అభి పాయమూ వుండదు, కాని అతనికి మనం దృష్టిని 

కలిగించినంతనే, అనేక కొత్తకొత్త భావాలు  (ప్రవాహంవలె 

అతనిని ముం చెత్తు తాయి, 
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మితు) ల లేఖలు 

బి, టి, సావర్కారు 

పూనా 

15411007 

వ్ యమన (శ్రీ అప్పారావుగారూ, 
టీ య 

మీరడిగిన సమాచారం రేపు పంపుతాను. ఈలోపున 

గో|త్రచరిత్రమునుండి ఈ అచ్చుకాగితములను పంపిస్తున్నాను, 
వాళిష్ట, కాళ్యవ, శాండిల్య గో|తములకు సంబంధించిన కొొంత 

భోగట్టాయిందులో వుంది. 'వాళివు శాండిల్య గో[తములువేకు, 

పూనానుంచి మీశేపు స్తకాలను కొన్నారో నాకు తెలియ 
చేస్తారా?, బొంచాయినుంచి వ[గంధాలను కొన్నారు? మీరడిగిన 
సమాచారాన్ని పంపడానికి కొంత పరిశీలించవలసి వుంది. అందు 

వల రేపటి ఎల్లుండిలో ఇంకొక ఉత్తరం (వాస్తాను. 
స్త జా హో 2 

ఆవ్ క అచ బస % బామచం[దదాసు గుప 
nn 

ది వంగీయ సాహిత్య పరిషత్తు మందిరం 
248.1 అప్పర్ సర్క్యులర్ రోడు, కలకతా 

oe) a అవి 

29 జనవరి 1912 

అ యమెన అయ్యో, 
సా రా 

మీకు, నారాయణమూ రీ గారికి, ఆతిథ్యమి చ్చే సంక 

ల్పంతో నేటి సాయంకాలం అయిదున్నర గంటలకు మాపరిషత్తు 

* వంగీయసాహిత్య పరిషత్తు సహాయకార్యదర్శి. వకీలు, బంకిమ 
చంద్రుని “*ఆనందమఠ్” ఇంగ్రీసున అనువదించారు. 
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మందిరంలో శెనీటి విందును వర్పాటు చేసుకున్నాము. మా ఆతి 
థ్యాన్ని స్వీకరించడానికి మీరు పరివత్తు మందిరానికి సాయం 

కాలం విచ్చేసారని ఆశిస్తున్నాను. 

జ % సే 

గురుదాస్ బెనర్జీ * 

నారీకేల్ సంఘం 

కలకతా 

29 జనవరి 1912 
(అయమైన అయ్యా, 

మీరు 26వ శేదీన |వాసిన ఉత్తరమున్నూ, దయతో 
బహూకరించిన మీ క న్యాశుల్కమన్న నాటక పతిన్నీ అందినవి. 

భావే గేపణాత్మకముగ [పతి భానంతముగ మీరు ఆంగ్లమున 

రచించిన నాటకపిఠికను చదివి మిక్కిలి ఆనందించాను; అనేక 
అమూల్య విషయాలను (గహించగలిగాను, నాకు తెలుగుభాష 

వచ్చి మీ నాటకమును చదవగలిగి వుంశు' ఇంకను ఉ_కేజితు 
డ_నెవుందును. నాకు మీభావ రానందుకు విచారిస్తున్నాను. 

క్ర న్యలను శుల్క_మునకు అమ్మజూ "పే దురాచారాన్ని 

మీరు ఖండించినందుకు సంతోవం. ఈ దురాచారాన్ని మనువు 

సైతం నిరసీంచాడు. 

“న కన్యాయాః పితా విద్వాన్ 
గృహ్హాయా చ్చుల్క మణ్వమీ 

ష్ వంగరాష్ట్ర విభజనకు వ్యతి రేకంగా, జాతీయోద్యమానికి 

నాయకత్వం పహించిన విద్యావే తలలో, వీరు ముఖ్యులు. ఉద్యమంలో 

విద్యార్దులు పాల్గొనరాదని బ్రిటిష్ ప్రభుత్యం, ఉ తరువులు జారీచేసినపుడు 
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గష్షాన్ శుల్కం హి లోఖీన 

స్యాన్నరోఒ౬ స పణ్యం వి|క యో” 

విద్యా సమస్యలై నేను రచించిన ఒకచిన్న పు_స్తకమును 
మీకు పంపుతున్నాను, 

శారదాచరణమిత్రా 
85 గ్రేస్ట్రీ టు, కలకత్తా 

15 ఏప్రియలు 1012, 

ప్రియమైన అప్పారావుగారూ, 

మీరీనెల మొదటి తారీఖున (వాసిన ఉ త్తరమును పంపిన 

"తెలుగు గేయమును అందాయి. ధన్య వాదములు. 'దేవనాగర 

లిపిలో అచ్చయిన ఆగేయాన్ని నేను చదవగలిగాను. ఆెలుగు 
పుస్తకాలను శేవనాగరిలో అచ్చువేసినట్టయితే, ఉత్తర దేళపు 
భాషలకు, తెలుగుకు యిపుడున్న వ్యత్యాసం కొొంత్ర తగ్గుతుంది, 

మీ అనువాదంలో “సెక్కు. సంస్కృతశచ్వాలు |ప్రయు క్త మైనవి 

కనక, నాకది చక్కగా అర్థమయింది, 

ఫ్ర [గంథాన్ని ఒకనిధి వలె దాచి వుంచాను. “దేవనాగరి 

ద్వితీయసంచికలో అది అచ్చుపడెటట్లు చూసాను. భారత దేళ 

విద్యాధికులు, విద్యార్థులు (ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని, కళాశాలల్ని బహిష్క 

రించారు. చేశీయుల్ ఆధిపత్యంతో . జాతీయ పద్ధతులపై , జాతీయాఖి 

మానాన్ని పెంపొందించే విద్యాలయాలను, రాష్ట్రమంతటా నిర్వహించా 

లని విద్యావేత్తలు యోచనచేసి, అనేక పాఠశాలలను నెలకొల్పారు. 
తత్ఫలితంగా వంగజాతీయ విద్యాపరిషత్తు వెలసింది; దాని సంస్థాపకులు 

గురుదాస్ బెనర్జీ, వీరు అప్పటికే, కలకత్తా హైకోర్టులో న్యాయమూర్తు 
లుగా కొంతకాలం పనిచేసి ప్రసిద్ధికెక్కారు. 
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ఐక్యతకు మనం ఒక సామాన్య లిపిని, సాహితా భాషను పెంపొం 

దించుకోవలసి వుంటుంది. జేక్ చంద్ నుగురించి “నేషనల్ మాగ 
జెన్’లో కొన్ని వ్యాసాలు అచ్చుపడినాయి, ఆ వ్యాసాలు (ప్రచు 

రితమయిన సంచికలు దొరకడం కష్టమే కాని వాటిని ఎలాగ నా 

సంపాదించి మీకుపంపిసాను, నా లై. బరీలో ఆ సంచికలు వున్న 

వేమో పెతికిచూడమని నా కుమారునితో చెప్పాను, 

సాహిత్యపరిషత్తు సభ్యులు బెంగాలీభామలో తప్ప, ఇంకే 

భాషలోను వ్యాసాలు రచించరు, నేను పరిషత్తుకు అధ్యతునిగా 

వుంటూనే, వాళ్ళల్లో తప్పబుట్టాను, సశే; మీరుకోరినట్లు, ఎవ 
రినో ఒకరిని |పోత్సహించి ఆధునిక వంగసాహిత్యభామనుగురించి 
విపులంగా ఒక వ్యాసం [వాయిన్తాను. , అనేక గెౌరవపూర్వకనమ 

స్మృతులతో లేఖను ముగిస్తున్నాను, 
ఖ్ % % 

"హేమచం[ద్రదాను గుప్త 

వంగీయసాహితం పరిషతు మందిర్ 
248-1 అప్పరు సరుక్యులరురోడ్డు, కలకత్తా 

27 జూలై 1912 

అయ మెన రావుగారూ, 

మీరు ఉదక మండలంనుంచి శ) (తిపదికి (వాసిన లేఖ 

అందింది; అప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఆతి ఆందోళనకరంగా వుంది. 

అప్పటికం కు ఇప్పుడు జబ్బు కొంచెంనయం గావున్నట్టనిపిస్తున్నా 

[ప్రమాదంమా[తం తప్పిపోలేదు. ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ వదోజకటి 
[(వాయడ౦వలన ఆయనకి అమితమైన [శమ కలిగింది. నరాలన్నీ 
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తోడుకుపోతున్నట్టు, తెగిపోతున్నట్లు జాధపుట్టింది. ఏమీఆలో 
చించవద్దని, పూ_ర్తిగావిిశాంతి తీసుకోమని డాక్టర్లు హౌాచ్చరిస్తు 
న్నారు. కాగితం కలం ఆయన కంట పడ నీయవద్దని మమ్మల్ని 
ఆదేశించారు, అందువలన ఆయనకు బదులు నేను మీ లేఖకు సమా 

ధానం (వాయవలసి వచ్చింది, 

శాస్త్రీయ సాం శకేతిక ఆంగ్ల పదాలకు సమానార్థక పదా 

లను తెలిపే సంచికను, మేం మా మాతృభాషలో యింతవరకు 
వెలువరించలేదు.అయిశే అలాంటిపదాలు చాలమటుకు, మా త్ర 

మాసప తికలో అపుడపుడు అచ్చుఅవుతూ వచ్చాయి. మరి 

కొన్ని పదాలను కొద్దికాలంలోనే (పచురించ దలచుకునా్నాము. 
రసాయనిక కాసు ఆంగ గ్ల బారిభాషిక పదాలను, వాటి 

నా కా. ఒక పట్టికగా తయారుచేయాలని డాక్టర్ 

పిసి, రే [పయత్ని స్తున్నారు. సమానార్థక పదాలను సొధ్య 

మయమెనంతవరకు (పాచీన సంస్కృత గంథాలనుండి చేకరించా 

లని అవసరమైతే కొన్నిటిని సృష్టించుకోవాలని ఆయన సంక 
ల్పం, పీటిని మా ప ప్మతికలో (పచురిస్తున్నాము. ఇదివరకు మా 
పతికలలో [ప్రచురిత మైనవీ, ఇకముందు [పకటనకు సిద్ధముగా 

వున్న వీ, అన్నిటిని ఒక సంపుటిగా అచ్చ త్తించాలని "డాక్టర్ 

k= నిర్ణయించుకున్నారు. పదముల సృష్టికి, [పత్యేకం ఒక వండి 
తుడు ఆయనకు సహాయపడశాడు, ఈ పారిభాషిక పదకోళ 
మును వెలువరించడానికి రెండు మూడేళ్లు పడుతుంది. 

"రేపు మావంగియ సాహిత్యపరిపతు "వారి రి కోత్సవం, 

మీరడిగినవి మాకులభ్యమైనంతవరకు సేకరిస్తున్నాను, “ఇంతవరకు 
వెలువడిన మా (వచురోణలను, సమాచారాన్ని సోమవారంనాడు 
మీకు పంపిస్తాను ఈపారిభాపిక పదాలను ఏయేనూ తముల వై 
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సమకూర్చారో, మీకు తెలియచేసేటందుకు, అందుకు సంబంధిం 
చిన [పచురణను మీకు అందచేస్తాను. ఈ సందర్భంలో నన్ను 
మీరు మన్నించినట్లయి శే, ఒక విషయం మీదృష్టికి తీసుకు రావా 

లను కుంటున్నాను. మాప(తిక 18వ సంచికలో ఇదే విషయం 

మీద నేను | వాసిన వ్యాన మొకటి అచ్చుపడింది, అ వ్యాసంలో 

నేను కొన్ని నూచనలను కావించాను. నా నూచనలపట్ల మీఅభి 
[పాయమేమో తెలుసుకోవాలని, కుతూవాల పడుతున్నాను, 

పూర్తిసెట్టు పంపాలంశే, అన్నిభాగాలు దొరకడం లేదు. 

కొన్ని భాగాలు ఆనాడే అమ్ముడయిపోయాయి. ఎంత గాలిం 

చినా అవి లభించవు. మీకొక పూర్తి నెట్టు సంపలేక పోతున్నా 

నని బాధపడుతున్నాను. 

జ * స 

జ్ఞానం ద్ర మోహన్దాసు 

90, బహిర్ మీర్గాపూరు రోడ్డు 

కలకతా 21 జనవరి 1914 
(ప్రాయమైన అయ్యా, 

నెను విజయనగరం నుంచి బయలుదేరి వచ్చే ముందు 
మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఒకసారి కలుసుకోలేక పోయాను. అందు 

కెంతో విచారిస్తున్నాను. మళ్లీ ఒకసారి కలుసుకుని భారతీయ 
భాషలలో అనుసరించదగు శైలిని గురించి, ఆధునిక బెంగాలీ 
భాపాధోరణులను గురించి, మీతో నేను (ప్రసంగించి వుండవల 
సింది, కాని ఆ అవకాశం లేకపోయింది. టాగూరు ఒక వ్యాసం 
(వాస్తామన్నారు. ఆయన కా విషయం జ్ఞుపకం చేయమని, 

నెను విశాఖపట్టంలో వుండగానే, @) రామానంద ఛటర్టికి 
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ఉత్తరం (వాశాను. ఇక్కడకు వచ్చిన వెంటనే (శ్రీ ఛటర్జీని 
కలుసుకుని ఈ విషయం |పస్తావించాను, మీరు కోరిన విషయా 

లను సేకరించి మీకు పంపలేకపోతున్న ందుకు ఒకవంక సిగ్గుపడు 

తూనే వున్నాను, కాని, నా వాగ్దానం త్వరలోనే, మ. 

కుంటాను, మెన్సర్సు బి. బెనర్జీ అండర్ రో శారోక చిన్నపుస్త 

కాన్ని (పచురించారు. మీరు నాతో మ 
విషయాలు కొన్ని అందులో వున్నాయి. ఆ పుస్తకం దొరికిన 

వెంటనే మీకు పంపించి, నా వాగ్దానం నిల బెట్టుకుంటాను, 

విజయనగరం విశాఖపట్టాలలో నేను వున్న ఆ స్వల్ప 

కాలంలో, నేనొక విషయాన్నీ [గహించగలిగాను. అక్కడి 

పండితులు రెండువరాలు, మొదటి వర్షం వారి పద్దతి అతి 

[పాచీనం, సాహిత్యరచనలో ఏమా|తపు [పొచీన పద్ధతులు 

సడలినా, వారు సహించరు. మార్పుకు వారు విముఖులు. 

రెండవ వర్షంవారు సుముఖులు. కనక ఈ ఇరుతెగలవారికి 

అన్నిటా చు క్కె_దురు, 

ఒకప్పుడు 'బెంగాలీభాష స్థితి ఇలాగే వుండేది. పదాడం 
బరంతో పడికట్టురాళ్ళవంటి శబ్లాలతో సమానపు బిగింపులతో 
వచన రచన అధ్యాన్నం౭గా తయారయింది. విభక్తి (పత్యయా 

లను మాతం మార్చి అనుస్వార విసర్గ [కియారూ పాలను సర్దు 

బాటు చెసుకుని, సంస్కృతళబ్ఞాలను 'కస్సాకు ఠస్ఫా దించి పండి 

తులు భాషను కృతకం కావించారు. ఈ [కియాపదాలు నై తం 

సంస్కృత వ్యాకరణ స ఈ విరుద్ధంగా కటువుగా సృష్టి 

అ'యేవి. పండితులు [వాసే కకక వచేన వేలి ఇటు [ప్రజలకు 

అటు విద్యావంతులకు అర్ధ 0౦కాక, కొరక రాని కొయ్యగా, 
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రూపొందింది. కాగా ఎవరీ ఆదరణ లభించక, [గంథాలలో 

మేట వేసుకు పోయింది, 

ఇలాంటి పరిస్థితులలో రాజా రామమోహానరాయ్ చదవ 

తగ్గ వచనాన్ని సృష్టించాడు, దినిని విద్యానాగరుడు అనుస 

రించి, వ్యాప్పిల లోనికి అచ్చారు. అయితే ఈయన శకం స్వతం|త 

కల్పనలకు రౌగాచనకు ఆస్కారం లేక అనువాదాలతోనే గడిచి 
పోయింది. ఇది కేవలం అనువాదయుగం. అందువల్ల విద్యాసాగ 

రునిశ లి, సంస్కృత వ్యాకరణ మర్యాదల, భామా సంప 

దాయాల సంకెళ్ళను తెంచుకుని బయటపడలేక పోయింది. 
కాగా ఆభావ విద్యావంతులలో వ్యా ప్రిచెందినా, |పజలకుసన్ని 
హితం కాలేదు. 

కక్ చంద్ సర్వ స్వతం తుడు, అత్యంతసావాసి, ఆయన 

నిండు ధై _ర్యంతో నిజమైన స్వాతం త్యేచ్చతో తిర గ బడ్డాడు, ఈ 

నియమాలను ఉల్లి ఘించాడు. ఆయన భాషా [పవాహాన్ని తన 

కధిముఖంగా తిప్పుకుని, దానిని పండితుల వై తిప్పిక్ట్టాడు. 

పద్య సాహిత్యంలో మె మెకేలు మధుసూదనదత్తు ఏవిధంగా పురోగ 

మించాడో, అడే విధంగా "క్ చంద్ గద్యసాహిత్యంలో 

ముందడుగు వేళాడు, ఈనాడు మీరు ఆంధసాహిత్యంలో 
బహుశా వయే పరిణామాలను కోరుతున్నారో, వాటిని ఆనాడు 
ఆంరున వంగసాహిత్యంలో సాధించాడు, 

శక్ చందు తరవాత అంతకం శె గ ప్పధీశాలి [ప్రభివించ 

వలసివుంది, అలా పభ విం చిన పురుషుడు బంకిమచ చం|దుడు, ఆయన 

కాలంలో మరిఇద్దరు |పసిద్ధికెక్కిన రచయితలు వుండేవారు. 
ఒకరు కాళీ పసన్న ఘోట్; ఇంకొకరు చం[దనాధబోనస , హర్ 
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గారిది తూర్పు బెంగాలు; బోనుగారిది పళ్చిమ బం గాలు, అయితే 

వీరిద్దరూ పరిశుద్ధతా వాదులు. 

ఇప్పుడు విద్యాసాగరుని భాపూపద్దతి పాతబడిసోయింది. 

శక్ చందు నవ్యుడు కాదు. పూర్వ కాలపు మనిషి, శుద్ధ 'అతల్” 

శె లిలో అందరికి అభిరుచి పోయింది. ఇంకా బంకిమచందుడు 

సాహిత్యంలో |బకికిపున్నాడు. (వాసే, మాటలాడే, |గంథము 
లలో పతికలలో వాడే భాషలను గురించి వివాదం జరుగు 

తూనేవుంది, వాదపతివాదాలు, ఖండన మండనలు సాగుతూనే 
వున్నాయి, వాడుక భాషను (గామ్యమని, సింద్యమని కొందరు 

పండితులు. నేటికీ అంటూనే వున్నారు. ఇంతవరకు పనిరయమూ 
జరగలేదు. 

మీరూ నేనూ మనమంతా, జవమూ జీవమూకల భావ 

కావాలని వాంఛిస్తున్నాము, అంకు ఆభావ పరిపూర్ణ మైనదిగా 

వుండాలని మన ఆశయం, (అ) [ప్రజలకు సాధారణజ్ఞానాన్ని 

కలిగించే (ఆ) పారి శామీక, వై_జ్ఞునిక, కళారంగాలలో కృపి. 

చెస్తున్న వి ద్యార్జులకు సాంకేతిక జ్ఞానాన్ని [పసాదించె (ఇ) 

పండితులకు ఉదా త్తభావాలను, ఆదర్శాలను జ్ఞానాన్ని (పబోో 

ధించే (ఈ) [ప్రసన్న _గంభిరమధుర కావ్యస్ళష్టికి దోహదపడే 
అన్ని విధాలా అర్హమైన భాషను, భామోశా లిని సృష్టించుకో'వా 

లని మనం కృషిచెస్తున్నాము. ఈకృపి. ఫలించాలని సాహితీ 
పరులంతా ఆశిస్తున్నారు. ఈఆశయంతోనే వారు సాహి త్యాన్ని 
ఆరాధిస్తున్నారు. ద్రైనందన జీవితంలో నిత్యమూ చెవిని పడు 
తున్న మాటలను, సులభంగా అర్షమయే సరళపచాలసు, నుడి 
కారాన్ని, సొహితీపరులు స్వీకరిన్తున్నారు. వారు తమ పుస్త 
కాలలో వాడుతున్న భాష శై తులకు రాజులకు పూజారులకు 
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పురోహితులకు అందరికి సుపరిచిత మైనట్టిరి. అందులో ఏమాతం 
సందేవాం లేదు. ఇప్పుడు బెంగాలులో రచయితలు సరళ సుబో 

ధక శైలిని అనుసరిస్తున్నారు. మామూలు మాటలతో అర్ధ 
గాంభీర్యాన్ని సాధిస్తున్నారు. ఇలాంటి సరళ భాషను వాడుతూ 

రచనలో కృతకృత్యులు "కావాలం క్ష మాటలపొందిక, ఇమిడిక 

అవసరంకచా. సొగసయిన పదాలను ఎంచుకోవడంలో, వాటిని 

అర్గవంతంగా [పయోగించడంలో రచయితకువున్న నేర్పునుబట్టి 
అతని శైలికి అందం అమరుతుంది. ఆఖరికి నింద్యమని అప భంళ 

మని పండితులు ఈసడించే శబ్దాలను సైతం, అన్బీలతాదోషం 
అంటనీయకుండా, సమర్ధుడైన రచయిత |పయోగించవచ్చును, 

భాగ నాజూకుగా, రీవిగా వుండాలి, ఆడంబరం అంద 

మీయదు. జటిలపద (పయోగంవల్ల భాషా సౌకుమార్యం కల 

గదు. “శేటమాటలతో నాగరికమైెన అగుభావాలను, ఉదాత్త 

భావాలను వ్యక్త కపరచాలి. ల. లి సవాజ [(పవాహంవలె ఉరక 

లెత్తుతూ అనుభూతులను కలిగిస్తూ హృదయం పై చెరగని 

ము దలను వేయాలి ka అఅందం ఇలాఇలా వుండాలని సిద్ధాంతీ 

కరించి' చెప్పడం స సులభమే. కాని ఈ అందాన్ని త 

కస్టం, అక్కడే వస్తుంది అడ్డు. 

నిఘంటువుల, పండితుల, ఎ యాకరణుల సహాయం 

అవనరంలీకుండా, చదవగానే అందరికీ అర్హమయే విధంగా, 

భాషను సంస్కరించవలెనని మీ ఆశయం అదే నేటిసమస్య. 
మనమం తా భాపూనం స్మరణను కోరుతున్నాము. అం పే దాని 

అర్థం, భాషా గాంభీర్యాన్ని స్ని గ్రసాందర్యాన్ని మనం 

పోగొట్టుకుంటున్నా మని కాదు; _వెగా దాని సౌకుమార్యాన్ని 
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ఇనుమారు శెచ్చుకుంటున్నాము. దాని ఖాయిచదాను, వడ్డిఫాయి 

చాలతో లెక్కకట్టి చెల్లించి, సంపన్నవంతం చేయాలంటు 
న్నాము. మనదేశంలో "కకక ర్రనగల మీవంటి ధీశాలురు, 

భాషాసంస్కరణ సమస్యను తరచి తరచి అవలోకిస్తున్నారు; 

సంతోషం! 

ఇప్పటికే నా ఉత్తరం అనుకోకుండా పెరిగిపోయింది, 
ఇక ఇంతటితో అఆపివేసాను. మీరు ఆం[ధసారస్వతరంగంలో 

తల పెట్టిన ఉద్యమం ఫలించాలని మీకు విజయం సిద్ధించాలని 

ఆశిస్తూ, నా లేఖను ముగిస్తున్నాను. 
ఖః ఖ్ జ 

రవింద్రనాథ టాగూరు 

రామఘర్ 

కుమోన్ హిల్పు 
మే 24. 1914 

(బయ మి|తమా, 

మీ దయగల ఉ త్తరానికి ధన్యవాదాలు, నేను నామేధా 

శక్తిని చాలకాలం నుంచి వెచ్చింపవలఫ వచ్చింది. అందువల్ల 

చెదిరిన నాళక్తులను కూడదిసుకుందుకు ఆత్మ సమస్థితిని పొంచే 

టందుకు నేను ఇక్కడ, ఈ హిమాలయ ప కాంతస్థలంలో 

వీ శాంతి తీనుకుంబున్నాను. ఇది నా కత్యంత (పథానమని, 

మీరు నులభంగా అర్థం చేసుకోగలరు, కొంతకాలం వరకు 

మరవిషయంవై. నేను, నాదృష్టిని సారించలేను. మీరు నన్ను 
అర్థం _ చేనుకుంటారని మీ కోరికను (పస్తుతం నెర వేర్చలేక 
పోతున్నందుకు, నన్ను మన్నించగలరని నా నమ్మకం. 
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జె. ఎ. యేట్సు షః 

వా లేరు 

24-5-09 
(పి యమైన (శ్రీ అప్పారావుగారూ, 

మీనాటక నూతన ము దణపు పీ8క పంపినందుకు మీకు 

నేను చాలా క ఎకకడ. ఆమధ్య (శీ [శీనివాసఅయ్యం గారు 

నాకొక (పతిపంపించి, నా అభి వాయాలు విపులముగ తెలియ 

చేయమని అడిగారు. ఆంగ్లేయ దృక్పథంతో నేను మీ పీఠికను 

అర్థం చేసుకుని దానిని మెచ్చుకుంటూ నాభావాలను ఆయనకు 

తెలియచేశాను, నాఉ త్త రాన్ని ఆయన మీకు పంపిస్తామన్నా రు, 

దానిని మీకు వెంటనే అందచేయ వలసినదని ఈ రోజే షి టి. 

యస్ కు -- ఉత్తరం (వాస్తున్నాను. అలా అయితే, మళ్ళీ మీకు 

నాపరిశీలనను |(వాయనక్కర లేదు, 

ఖ్ ఆంగ్ల విద్యాధికులు. కొంతకాలం పచ్చయ్యప్ప కళాశాలకు 

ప్రిన్సిపాలు. 1906లో తూర్పు జిల్లాలకు విద్యాధికారిగా పనిచేశారు. ఉపా 

ధ్యాయ పరిషత్తులను జరీపి గిడుగు, గురజాడల వ్యావహారిక భాషోడ్య 

మానికి అండగా నిలిచిన నవీనులు. 

- థీపి, టి. శ్రీనివాసఅయ్యంగారు : ఎం, ఏ, ఎల్. టి, 
విశా ఖపట్టణం ఎ.వి. యన్ కళాశాలకు (పిన్సిపాలు. మద్రాసు విశ్వ 

విద్యాలయ సభ్యులు. వ్యావహారిక భాషావాది, జీవద్భాషకులకు నిర్జీవభాష 

లకు గల తారతమ్యాన్ని నిరూపిస్తూ “లైఫ్ అండ్ డెల్ ఎ ప్లీఫర్ వెర్నా 

క్యులర్పు" అన్న ఆంగ్ల వ్యాసమును రచించారు. మదరాసు విశ్వవిద్యాల 

యంవారు, ఇంటర్ మీడియటు వ్యాసరచనలో వాడదగిన భాష 
యేది వుండవలెనో నిర్ణయించడానికి ఒక సంఘమును నియమిం 

చారు, ఆ సంఘములో వీరు వ్యావహారిక భాషావాదుల తరఫున 

ఒక సభ్యులు. సంస్క_రణవాది, అనేక సంఘసంస్కరణ సభలలో 
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'పాగిన్ బాథమ్స్ వారితో నాకు పరిచయం లేదు. అక్క 
డికి నేను రెండు మూడుసార్లు వెళ్లాను. నన్ను వాశ్లెరగరను 
కుంటాను, (శృీనివాసఅయ్యంగారు, మిస్టర్ పాగ్స్కు (వాస్తా 
మన్నారు. లాభం వస్తుందని తో_స్టే మీ నాటక్మపతులను అమ్మ 
కానికి వాళ్లు తీసుకుంటారు, 

మీ నాటకం జాగా చెల్లిపోతుంది. భప్పదు. మీ పీఠికలో 
నన్ను పరిచయం చేసినందుకు మీకు నేనెంతో కృతజ్ఞుణ్ణి. కాని 
తెలుగు భాషావిషయకచర్చలలో నాగురించి మీరు |వస్తావించ 
డానికి నేను తగనేమో అని నా అధిపొయం. ఏమైనా, మీ 
(పళంసకు పాతుడనై నందుకు సంతోషం, 

వాడుకభాషలో మీరిపుడు యింకా పమైనా (వాస్తు 
న్నారాః 

© 
ప్రాయమైన (శ్రీ అప్పారావుగారూ, 

కోటగిరి 
సీలగిరి 

d-6.1912 

ఎంతో విపులంగా, ఆస క్తి జనకంగా ఎన్నో సూచనలతో 

మీరు [వాసిన లేఖ అందింది. అనేక ధన్యవాదాలు, నేనంత వివ 
రంగా మీకు జాబు |[వాయనక్కర లేదనుకుంటున్నాను మీరు 

పాల్గొన్నారు. 1907 వ సంవత్సరమున విశాఖపట్టణములో చెన్నరాష్ట్ర 
రాజకీయసభ జరిగింది, దానికి న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారు 
అధ్యక్షులు. ఆ సభల సందర్భంలో నాలుగవరోజున వారణాసి సుబ 
హ్మణ్యం పంతులు గారధ్యక్షతను సంఘసంస్కరణ మహాసభ జరిగింది. 
ఈ సభకు పి. టి. శ్రీనివాస అయ్యంగారు ఆహ్వాన సంఘాధ్యకులుగ 
వుండి, దీనిని అన్నివిధముల జయ ప్రదముగ నిర్వహించారు. 
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మిడిల్ మాస్తును చూడదలుచకున్నట్లు ఆయనకి యిపుజె 
ఉత్తరం |వాశాను, ఉద్యమం పురోగతి చెందుతున్నదని తెలియ 
చేశాను. ఇదివరకువలెకాక కొందరు ఈ ఉద్యమాన్ని అవ 
చాళన చేయక, సొనుఖూతితో దానిని అర్హం చేసుకుందుకు, 
[ప్రయత్నిస్తున్నట్లు నామి|తులు మచిలీవట్న 0నుంచి నాకు ఉత్త 

రాలు [వాస్తున్నారు. అవహాళన దళనుంచి ఉద్యమం సాను 

భూతిని పొంచే దశకు పరిణతి చెందుతున్నందుకు సంతోవం. మీరు 
ఎదుర్కొననలసివస్తున్న (పతిఘటన సామాన్యమైనది కాదు, a 

ఉదయం ఆరున్నర మొదలు మధ్యాహ్నం రండు గం 

టల వరకు మిస్టర్ మిడిల్ మాస్టు తనపనిలో తాను నిమగ్నమై 
వుంటాడు. పిమ్మట గోల్ఫుఆటకు బయలుదేరతాడు. ఊటీ 

క్లబ్బులో ఆయన ఆగబోతున్నాడు. ముందు మీరు వొక ఉత్తరం 
వాసి తనను ఏనమయంలో కలియ వీలున్నదో ఆయన్నే 
సూచించమని అడగండి, 

* “(910 లో ఈ ఉద్యమకర్తలు నూతనముగారానున్న స్కూల్ 
ఫెన నల్ విద్యావిధానము తయారపుతూ వుండడముచూచి, స్కూల్ ఫైనఠ్ 

పరీక్షలలో తెలుగు వ్యాస రచనయున్నూ ఆంగ్రభాషలో గల నొక గద్య 

భాగము తెలుగులోనికి అనువదించడమును గ్రాంథికభాషలోగాని, వాడుక 

భాషలొగాని విద్యార్దులు సాగించవచ్చునన్న "స్వేచ్చను కలిగించారు. 

అందుకు ఆదర్శప్రాయముగా ఉండదగిన వచన (గ్రంథము “గ్రీక్ పురాణి 

కథలు' అనేది సెట్టి ల ఆరాక వ్రాయించి, ఆది పాఠ్య 

(గంథముగా పెట్టించారు. అదివాస్త వముగా కేవలము వాడుకభాషలో 

రచితము కాలేదు. ఆందులో అర్ధానుసార్వములు, శకటరేఫలు అన 
వుడు, నాతడు మొదలయిన “ప్రాదీన (గ్రాంథిక రూపాలు మాత్రమే 

లేవు. అయినా ఆ (గంథమునకు శ్రీనివాస అయ్యంగారు వ్రాసిన ఉపో 

ద్దాతములో వ్యావహారికభాషను (ప్రోత్సహించే వాక్యము లుండుటచేత 
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తెలుగుదేశ మంతటను ఈ నూతనోద్యమమునకు విరుద్దమైన సంరంభము 
చెలరేగినది. ప్రతిపట్టణమందు (పతిపళ్లెలోను (గామ్యభాషను తొలగించ 

వలెను. గ్రాంధికభాషను నిలబెట్టవలెను అనేఘోష ఎక్కువయినది. 

ఆంధ సాహిత్యపరిషత్తు అట్టి వాతావరణములో 1911 సం॥న పుట్టినది, 

Ger సంరక్షక సమాజములు లేచినవి. ఈ పరిషత్తుకు రాజ 

పోషకులు (శ్రీ పిఠాపురము మహారాజులు. నడుము కట్టుకొని న్ పనిచేసిన 

వారిలో ప్రధానులు జయంతి రామయ్యపంతుబుగారు. వారికి అండగా 

నిలిచిన సండితులలో ముఖ్యులు వేదము వేంకటరాయళాస్త్రిగారు. [గ్రామ్య 
భాషానిరసనము, (గ్రాంథిక భాషాసంరక్షణము కావించడానికి ఎక్కువగా 

(ప్రచారము చేసినవారు కూచి నరసింహముగారు, చిలకమర్తి లక్ష్మీనర 

సింహముగారు. సమావేశములను జరిపించడములో ఉత్సాహ మెక్కువగా 
చూపించిన వారు న్యాపతి సుబ్బారావుగారు. రాజకీయముగా శానన సభ 
లలో ఈ నూతనోద్యమమునకు విఘాతము కలిగించడానికి పూనుకున్న 

వారు బయ్యా నరసిం హేశ్వరశర్మగారు, మోచర్ల రామచంద్రరావుగారు, 

వేమవరపు రామదాసు పంతులుగారు మొదలై నారు.” 
డాక్టరు గిడుగు సీతాపతి పంతులుగారు 

వ్యావహారిక భాషావాదమును నిరసిస్తూ మద్రాసులో 1912 ఏప్రి 
యల్ 10) వ తేదీన జార్జిటౌనులో పండితుల సభ జరిగింది. సభకు 
దివాన్ బహదూర్ యం. సహ ప రధ్యక్షత వహించారు. 

పిఠొప్పరం రాజావారు, పండిత్ డి, గోపాలాచార్యులు, సి. రాజరత్నం 

మొదలియారు, పి. నాగభూషణం, వేదం చేంకటరాయశొచ్రీ, రావు 
సాహెబ్ జనార్ధనసింగ్, యస్, కృష్ణస్వామి చెట్టి, జయంతి రామయ్య 

(ప్రభృతులు సభకు హాజరయ్యారు. దక్షిణ భారత దేశంలో Sy 
భాషగా (ప్రసిద్ధి ఫొందిన కెలుగునకు, విద్యావంతులమ నే పేరుగల 

కొందరు యువకులు తమ మాతృభాష పట్ల అనుచిత దృక్సథమును అవ 

లంబించి, ఎంతటి ప్రమాదాన్ని తెచ్చి పెడుతున్నారో, సభాధ్యక్షులు వివ 

రించి. యిందు విషయమై తాము అనేక పర్యాయములు (ప్రభుత్వము 

వారికి ని వేదించామనీ, ప్రభుత్వం తగినచర్య తీసుకోగలదని తాము ఆశి 
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స్తున్నామనీ వ్యావహారికభాషావాదులు తెలుగు భాషకు తెచ్చి పెడుతున్న 

ఉపద్రవాన్ని అరికట్టాలని, లేకుంటే, యిది జాతి సంస్కృతిని కలుషితయు 

చేయగలదని ఉద్దాటించారు: “ గ్రాంథికభాషను నాశనంచేస్తూ దానికి 

మారుగా వ్యావహోరీకభాషను నెలకొల్పాలని తెలుగు దేశములో కరు 
(ప్రాంతాలలో తల ఎత్తుతున్న ఉద్యమమును మద్రాసు పౌరుల మైన మేము, 

తీవ్రంగా నిరసిస్తున్నాము. ఈ విధముగా ప్రారంభమయిన ఈ ఉద్య 

మము అఆంధ్రభాషామాధుర్యమును, పావిత్ర్యమును, సమైక్యమును 

ధ్వంసము చేయడ మేగాక, ఆంధ్రుల మతవిజ్ఞానము, ప్రాచీన నాగరికత 
యే (గంథములలో నికీ ప్తమై వున్నవో, (గ్రంథము లతోని భాషను 

తెలుగు ప్రజలకు అందకుండునట్లు చేయవలెనని ప్రయత్నిస్తున్నది. ఈ 
విషయమును (గ్రహించి, యిట్టి "ప్రమాదము సంభవించకుండా, దీనిని 

నిరాకరించవలసినదిగా, మవ, (పభుత్వమువారిని, డైరక్ట రాఫ్ పబ్లిక్ 

ఇన్ స్ట్రక్షన్ నూ, మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయపు సిండి కేటుపారినీ ప్రార్టిస్తు 

న్నామని సభలో వేదం వేంకటరాయ ౪ శాస్తు)లుగారు ఒర తీర్మానోన్నీ 

ప్రవేశపెట్టారు. శ్రీ నాగభూషణంగారు దీనిని బలపరచగా, ఏకగ్రీవంగా 
సభవారు “ఆమోదించారు. “ఈతీర్మానములో పేర్కొనబడిన ఉద్యమము 

నకు విద్యాధికారు లొసంగిన (ప్రోత్సాహమును గమనించి, యీ సభవారు 
ఎంతో భయవిహ్యలులౌతున్నారు. తెలుగు (ప్రజల ఆమోదము పొందని 

ఎవరో కొందరు వ్యక్పులు (ప్రారంభించిన నామమాత్ర మైవున్న భాషా 

సంస్కరణోద్యమమును విద్యాధికారులు ఈ విధముగా (ప్రోత్సహించ 
డమువల్ల ఎంతో ఉపద్రవము వాటిల్లగలదన్న విషయమును విద్యాశాఖ 
వారికి (ప్రభుత్వమునకు ఈ సభవారు తెలియచేస్తున్నారు.” అనే తీర్మా 
నాన్ని రామక స్పష్టకవిగారు (ప్రతిపాదించగా, సీమళంకరంగారు, గురు 

స్వామిచెట్టిగారు. బలపరిచారు, సభవారు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. 

తరవాత సూర్యనారాయణా స్రిగారు (ప్రతిపాదించగా సభవారు ఏక గీ 

వంగా ఆమోదించిన తీర్మానం: “గీకు పురాణ కథలు, లాంగ్మన్సు 

ప్రాక్టికల్ ఆర్థమెటిక్సు మొదలై నవాటిని పాఠ్య(గ్రంథాలుగా వేయడాన్ని 
దృష్టిలో పుందుకొని, డైరెక్టరు ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇన్ స్ట్రక్షన్, మద్రాసు విశ్వ 

17 188 



నాకు మీఉ_త్తరం అందిన వెనువెంటనే, (క్రీయంగ్ను 
కలుసుకున్నాను, ఆయన మీకు జాబు (వాస్తానన్నాడు, మీఉ_త్త 

రం చదవమని నిన్న పొద్దున్న ఆయనకి పంపించాను, (శ్రీయంగ్ 
(శద్ధకలవ్య క్రి. అభిరుచివున్న వాడు, నం దెహం లేదు; కానికా_స్త 
వయనుమళ్ళిన తన చె ఉద్యోగులూ మ తాచార్యులూ 

మార్పుకు కేవలం వినుఖులట. మతం ఏదై నా ఏ మతశాఖ 

యినా, కలకాలం భాందనత్వాన్నీ అశ "పెట్టుకో వాలను 

కుంటుంది ! 

పి. టి యస్, నావ్యాసాన్ని నాకు పంపించారు. దానిని 
నేను [పచురణార్ధం ది మెయిలు ప్యతికా సంపాదకునికి అంద 
చేశాను. ఇంకా అనేక వ్యాసాలు పంపించగలమని ముఖ్యంగా 

మీరు కొన్ని వ్యాసాలు (వాస్తారని తెలుపుతూ ఆయనకొక్ష 

దీర్భ మైన లఖను |బాశాను 4 పరిషత్తువాపుటి. బి. సి, ని 4 

పూర్తిగ తాము స్యాధీనపరుచ. కోవాలని వాంఛించారని ఆయన 
కెరుకపరచాను. నిజానికి అప్పుడె వారు దానిని ఆకమించు 

విద్యాలయ సిండి కేటువారినీ, ప్రభుత్వమువారిని సభవారు ఈ దిగువ 

సూచనలను ఆమోవించపలసిందిగా అభ్య ర్దిస్తున్నారు: (1) పాఠకొల 

లోను కళాశాలలలోను వేసే పాఠ్యగ్రంథాలను ఎన్నిక చేయడానికి విద్యా 
రంగములో అనుభవజ్ఞులను, అందరి అమోదము పొందిన పండితులను 
సభ్యులుగా వొక కమిటీని నెలకొల్పాలనీ (23 ఆంధ్రభాషా వ్యాకరణ 

ములలోని సూత్రములకు బద్ధమయే భాషలో రచించిన పుస్తకములనే 
పాఠ్య గ్రంథాలుగా నిర్ణయించాలనీ యీ సభవారు కోరుతున్నారు. ”___ 

చూ: ది హిందూ, 1812 ఏప్రియల్ 11 వ తేది. 

4 ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు 

తెలుగు బోర్డాఫ్, స్టడీన్ 

ద... ద న. స న... మక. టా అలా! 
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కున్న (ప్రమాదం సంభవించింది, కొంత కాలె నాకు తెలుగు 

పుస్తకాలేవీ అందడం లేదు. 

[గంథరచనలో పమా[తం సంస్కరణ _ అగుపించినా, 

అవహేళన చే కమ్మే రామయ స్య నుజ్బారావుల పని. విద్యా 

విషయికంగా ఒకపు స్తకం మంచిదో చెడ్డదో అర్ధం చేనుకుందుకు 

వారికి శ_క్తిలేదు. సంస్క్కరణవాదులు కొ Tr పుస్త లకు అంగీక 

రింప చేయడానికి డి. పి, ఐ అనుమతిని + పొందవలసి వుంటుంది. 

కనక అక్కడనితం ఒక వల వం డచనేవుంది. డి.షిఐ 

ఆ పుస్తకాలను పరిశీలించమని టి, వి, సీ కార్యదర్శికి పంపు 

తాడు. అతను వాటిని చూడమని తలకిందులుగా ఆలోచించే 

వ[క భాష్యాలు చెప్పే....రామ య్య సుబ్బారావులకు పంపిసాడు. 

తాము నిజంగా వీటిని అడ్డుగోగలమనే ఊవాతో ఆ ఇద్దరూ 

అనేక ఆటంకాలను కలిగించబోతారు. తెలుగు పుస్త తు 

పరిశీలనార్థం పి. టి, యనస్కి, నా'కు పంపమని పట్టుపట్టాలను 

కుంటున్నా ను. ముఖ్యంగా |పాధమిక పాఠశాలల్లో. వేసే 
జా|గఫీ, లెక్కలు మొదలై న పుస్తకాలు జాగత్తగా సదినీలిం 

చడం అవసరం. 

నే నీమధ్య ఊటీ రావడం పడదు. వచ్చినట్లయితే ఎక్ హిల్ 
వ మిమ్మల్ని తప్పక కలుసుకుంటాను. 

పి, యస్ ఃలానన్ వ రం, నేను 
(వాసినట్టు వెల్లడి చెయకండి, ఇంతకూ ఈ విషయంలొ ఇలా 

వుండాలని నిరూపణ చేయక, కేవలం పీవాదముతో ఏకీభ వినూ 

నేనావ్యాసాన్ని | వాశాను, కావ్యాలలో శృంగారరన విషయమై 
సుబ్బారావు పఖృతుల వాదాన్ని తలుచుకు. టున్న కొద్ది, వారి 

అవివే కానికి మూర్థ్వానికి నవ్వు వస్తోంది ! 
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ప్రియమైన శ) అప్పారావుగారూ? 

కోటగిరి 
14.612 

నిన్న మీకు దయతో (వా సిన లేఖ అందింది. సంతోషం, 

నావ్యాసొన్ని సంపాదక లేఖగా సతికలో [పకటించగలనని 

లాన్ జాబు[వాళా డు. ఇక ఈ విషయంమీద ఉత్తర [పత్యుత్త 

రాలు (పచురించడానికి ఆయనకు ఇష్టం లేదు. కాని తెలుగు 

భాపాూసాహిత్య సంస్కరణను గురించి ఎన్ని వ్యాసాలు | వాసినా. 

శాను కృతజ్ఞతతో సంతోషంతో అచ్చు వేయగలనని ఇలియ 

చేశాడు. పోయిన శనివారం నావ్యాసపు |పూఫులను పంపిం 

బాడు, దిద్ది వెంటనే పోను చేశాను, నాలేఖలో శృంగార రస 

చర్చకు సంబంధించిన భాగం ఆయన్ని అమితంగా ఆకగర్షి ౦ 

చింది. కాని వ్యాసం ఘాటుగా వుందట, అయినా నబబుగానే 

(వాశానట అందులో నేను పేర్కొన్న విషయాలు శకేటపడే 

టందుకు తనకు కొన్ని తెలుగు పద్యాలు అనువదింపచెసి పం 

పించమని కోరాడు. ఈసంగలతి (శ్రీరామమూర్తి పంతులుగారికి 

ఎరుక పరచాను, * పాఠశాలల్లో విద్యార్దులకు వేయతగనిపీ, 

* కొన్ని ప్రాచీనకావ్యాలలో బొచిత్యళోభికం కాని హద్దుమీరిన 
అసహ్య శృంగారపద్యాలు వున్నాయని విద్యార్థుల కవిపఠనీయభాగా 

లుగా వేయకూడదని, (గ్రంథనిర్హాయక సంఘ సభ్యులయిన గురజాడ 

(ప్రభృతుల మతం అఆధునికులమతం అంగీకరించిరాదని, ప్రాచిన కౌవ్యా 

లలో హద్దుమీరిన అసహ్యశృంగార వర్ణనలు లేవని అవి బొచిత్యళోభి 
తములే అని, వాటిని పఠించడమువల్ల అపకారమేమీ లేదని, కనుక 
విద్యార్జులక వి సఠనీయములుగ వుండవచ్చునని, (గ్రాంధికవాదులై న 

జయంతి రామయ్య ప్రభృతులవాదం. ఆ రోజులలో పటత్రికలలోను సభల 
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రెండవఛార్లెన్ వంటి రాజుల ఆస్థానంలో తలలు ఊపుతూ 

మెచ్చుకోతగినవీ, కొన్ని శృంగార పద్యాలను అనువదించి సం 
పించమని ఆయనకి ఉత్తరం (వాశాను! ఈవిషయంలో మనం 

మన దృక్పథాన్ని పూర్తిగా కేటపరిచి నట్టయిశే తే. లానన్ అవు 

నని అంగీకరింపక తప్పదు, అపుడు ఆయన తెలుగు ఖాసా 

సంస్కరణపు మూలసీద్ధాంతాలను సానుభూతితో అర్థంచేను 

కుందుకు ఉత్సాహ సడశారు, 

ఇప్పట్లో నారాయణమూ ర్తి వ్యాసం లాసన్ అచ్చు 
వయకపోక, నే నాళ్చర్యపడను. తెలుగుభాష  సంన్మృతజన్య 

మని రుజువు చేయడానికీ. వ్యాసం వాసి పరివత్సమా వేళంలో 

చదివింది ఆయనే కదూ * 

తోను శృంగారరస చర్చ తీవ్రముగ కొనసాగింది. 181] మే 15, 16 వ 
కేదీలలో మద్రాసు పచ్చయ్యప్ప కళాశాలలో, ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్స 

మావేశం జరిగింది. మొదటిరోజు సభకు అధ్యక్షులు శ్రీ) నాగభూషణం 

గారు. నాటిసభలో (గ్రాంధికవాదులు, శృంగార రసవిషయమై చర్చలు 

సాగించి, ఈ దిగువతీర్మానాన్ని ఆమోదించారు: “తెలుగు కావ్యములలో 
శృంగారవర్లనము, లేదా శృంగారరస పోషణము ప్రధానము నవ రసము 

లలోను శృంగారము (ప్రధానమని సంస్కృతమున అలంకారళాస్త్రము 
గుర్తించింది. ఆ అలంకారళాస్త్రములను అనుసరించి, తెలుగు కావ్యము 

లలో శృంగారరసము పరిపోషితమవుతూ వచ్చింది. ఆధునికుల అభి 

రుచులకు అనుగుణముగ కౌ వ్యములలోని శృంగార వర్షనములు కల భాగ 

ములను పరిహరించుట ఎంతమాత్రం సమర్ధనీయంకాదు. ప్రాచినకావ్యా 

లలో అనుచిత అ శ్లీలార్థక అసహ్యాళ్ళంగారవర్హనలులేవని అవి అవినీతి 

స్యోరకములు కౌనని, వాటిని చదవడంవల్ల జొతికి ఎలాంటి హోని కలుగ 

నేరదని, ఈ సభవారు విశ్వసి స్తున్నారు” 

చూ, “ది హించూ” దినపత్రిక, 1912 మే 20. 
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ఆ ఇద్దరు గారవనీయుల వాదననుకాదని మీరు విజయం 

సాధించినందుకు నేను మిక్కిలి సంతోషిస్తున్నాను. (శ్రీరామ 
చం[దకావుగారిని నేనెరగను. కాని (శ్రీ వి, యస్, శర్మగారిని 

బాగా ఎరుగుదును. ఆయన ఛాషా విషయాలను తరచి చూసిన 
"వ్యక్తి అని నాశెంతమా[తం నమ్మకం లేదు. పరిషత్తువారు 
రాయబార సన్నాహోలను కావిస్తున్నానని విని “ఆహో అను 

కున్నాను. * 

= * 1912 మే 15, 16 వ తేదీలలో మద్రాసు పచ్చయ్యప్పహాలులో 
ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్సమావేశం జరిగింది. రెండవనాటి సభకు 
వై. అంకినీడు బహద్దూరు అధ్యక్షత వహించారు. ఆనాడు సభవారు 
చర్చించదలచుకున్న విషయాలు అయిదు: (అ) కొత్తగా (వ్రాస్తున్న 

తెలుగు కావ్యాలను ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్న (గ్రాంధికములోకాక, వ్యావ 

హారికభాషలో వ్రాయనలసిన అగత్యంవున్నదా; (ఆ) అర్హానుస్వార 

ప్రయోగమును వుంచనచ్చునా, వుంచనక్కరరేదా (ఇ) అఘు as 

రేఫల భేదమును పాటించవలెనా, అక్కరలేదా (ఈ) తెలుగుభాష 
అన్యభాషాపదముల చేరిక (ఉ) సంధిసూత్రములను నా 1! 

మొదటి విషయమ్యుపై గురజాడ అప్పారావుగారు నాటిసభలో వ్యావ 
హారికభాషా [ప్రయోజనాన్ని తేటపరుస్తూ విపులంగా ఉపన్యసించారు. 

కృతక (గ్రాంధికభాషకు మారుగా శిస్ణులు నాగరికులు మాటలాగుకునే 
భాషలో కావ్యాలు రచిస్తే తప్ప తెలుగు సాహిత్యానికిక వికాసం ఎంత 
మాత్రం కవిగదలి ఆయన వాదించారు. ఆనాటి సభావిశేషాలను మే 20వ 

తేదీన హిందూ దినపత్రిక యిలా (ప్రకటించింది, “థ్రీ జి. ఏ. అప్పా 
రావు పంతులు (ప్రసంగిస్తూ వ్యావహారిక WE విపులీక 

రించారు. చర్చలు ఎంతో ఆస కిని కలిగించాయి, భకు హాజరై న 

వారిలో శ్రీ అపా సారావు పంతటులుగా ర్రొక=ర, aes భాషావాద 

మును సమర్షిస్తూ (పసంగించినవారు (గాంధికభాషకు బదులుగా, వాడుక 

భాషలోనే రచన కొనసాగవలెనని ఆయన ఉపన్యసిస్తున్న పుడు, “తాము 
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అన్నట్టు చెప్పటం మరిచాను. ఇక్కడికి మొన్న (శీమిడిల్ 

మాసు. కంటక ు వచ్చారు. [| మిడిల్ మాస్టు ఆదివారం 

మ|చాను వెళతాడు. అందువల్ల ఆయన్ని కలుసుకోడానికి 

మీకు వీలుండదనుకుంటాను. కాని మీరు ఎదురుచూస్తున్న నివే 
చెబుతున్న (పకారం “వాడుకభాషలోనే' రచన సాగించవలసిన అవసర 
మేమొచ్చిందనీ, యిందుకుగల కారణాలేమిటనీ, తెలుగుదేశములో పలు 

మాండలికాలుండగా, తమవాదం ఎలా ఆచరణయాగ్యమౌతుందనీ, 
సభలో అనేకులు ఆయనను (ప్రళ్నించారు,. స భాషాసంస్క రణ ఆవశ్యకత 

ఎంతమాత్రంలేదని పేర్కొంటూ వ్యాసరచనలో (గ్రామ్యము లేదా వాడుక 
భాషను ప్రయోగించనక్కరలేదని వ్యాపహారిక |గ్రాంధికభాషలకు (ప్రధాన 

ముగా బేదమేమీలేదని, తెలుగున పాఠకుల సంఖభ్యాభిపృద్ధికి, వ్యాకరణ 

సూత్రములను ఉల్లంఘించకుండానే సులభ (గ్రాంధిక లిన్ అనునరించ 

వచ్చునని, సభవారొక తీర్మానం కావించారు. ఇప్పటివలె ఎప్పుడు లఘు 

అలఘు రేఫలభేదాన్ని పాటిస్తూ వుండాలని పద్యరచనలో విధిగా సంధి 
సూత్రములను పాటించాలని, అర్జానుస్వార Lr పరిత్యజించ 

రాదని పరిషత్తువారు ae తీర్మానాలను ఆమోదించా 

శ్చంగారరస “(గామ్యభాషా' విషయములపై Ses 
ఆమోదించిన తీర్మానాలను గవర్నరకు నచ్చచెప్పి, అవ అనులు జరి 

పించే ప్రయత్నములు చేయడానికి, సభవారు ఒక రాయవారాన్ని గవి 
ర్నాడు చెంతకు పంపడానికి నిర్ణయించుకుని ది వొక ప్రతినిధి జర్గాన్ని ఎన్ను 

కొన్నారు. ఆ రాయబారవర్షంలో మోచర్ల : రామచంద్రరావు, బయ్యా 

నరసిం హేశ్వర శర్మ, పండి డత డ్, గోపాలాచార్యులు, పట్టాభి గహక 

సూర్యునారాయణరావు, యానాదిరెడి, 'వేమవరపు కాపు కంతులు 

గారలు సభ్యులు, వీరంతా గవ వర్నరుగారిని ఆగస్టు 7వ తేదీన కలుసు 

కొని [గ్రాంధికభాషా పప్రాశ స్య్యమును ఉగ్గడి స్తూ వ్యావహారికభాషా (గ్రంధా 

లను పాఠ్య పుస్తకాలుగా చేయడంవల్ల, భాషాభివృద్ధికి ఆటంకం కలుగు 
తోందని కనుక దీనిని అరికట్టప రేలెనని బె వొక విజ్ఞప్తి పత్రాన్ని 

సమర్పించారు. 
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దిక అందినవెంటనె, ఆయనకు పంపించండి, ఆయనకి మనవాదన 

పూర్తిగా న్యాయమనిపించింది. సంస్కరణవాదులకు తాను 

యివ్వగలిగినంత స్వేచ్చను ఇవ్వడానికి ఆయన నుముఖుడు. 

[వస్తుత వాచకములవై మీరు కావించిన విమర్శకు 
సంతోషం, తెలుగు జై_విలును గురించి తనకు తెలిసిన సమా 
చారాన్నీ మీకు పంపించమని శ) యంగ్కు ఉ _త్తరం (వాస్తు 

న్నాను. మీవ్యాసాలు [పచురితమౌతున్న పతికలు నాదగ్గర 
వుండడం మంచిది. అందువల్ల దయచేసి వ్యాసాలు [పకటించే 

ముందు నాకు తెలియచేయండి, 

నేనిక్కడకుంచి ఆదివారం పొద్దున్న బయలుదేరు 
తున్నాను, ఉత్తరాలు కుంభతోశణానికి [వాయండి, (శ్రీ) మిడిల్ 
మాస్టును ఆయన వశ్లేలోపున ఫి కలియడం వడకపోతే, 

తరవాతనై నా మ దాసులో కలునుకుంటారుకదూ * 

కుంభకోణం 
ర్.7.12 

ప్రియమైన శ్రీ అప్పారావుగారూ 

నాకు మిక్కిలి ఉత్సాహాన్ని కలిగించే విపులమైన మీ 

లేఖ అందింది, అనేక ధన్యవాదాలు. మీ ఉ త్తరంలోని సమా 

చారం అమూల్యమైనది. దానిని నేను కాదనలేను, 

అవును. మీరన్నట్లు భాషావిషయంలో ఆ వ్యక్తులకున్న 
అజ్ఞానానికి, మూర్ధపు టభి[ప'యాలకి మితిలేదు. మీ ఇంటర్ 
వ్యూూల విషయం తెలుసుకుని ఎంతో ఆనందించాను. వాటివల్ల 
కొంత సత్సలితం కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. అయితే గవ 
ర్నరు కాకినాడ వెళ్లేలోపున ఒకకరప[తం (వాసి సిద్ధపరచడం 
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సాధ్యం కాదనుకొంటాను. కాని ఆయన్ని విళాఖపట్నంలో ఒక 
రాయచారవర్గం కలుసుకుని విషయాన్ని విడమర్చి చెప్పేందుకు 
వీలువుంటుందని ఊహిస్తున్నాను, పి. టి. యస్, బి. వి. ఆర్ లు* 
సమడ్డులు. వారిలో ఎవరై నా గవర్నరును విశాఖపట్నంలో 
కలుసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. 

ఈమధ్య నాకు పనిఎక్కువయింది, త్రీరకలేదు. అందువల్ల 
భఛామాసమస్యలపట్ల శద్ద నహించలే: పోతున్నాను. అతిత్వరలో 
తీరిక చిక్కించుకుని, ఈ రంగంలో మీతోపాటు నేను చురుకుగా 
షి చేయగలనని అనుకుంటున్నా ను, నా ప తాన్ని మీకు 

౦పిస్తాను. నాదగ్గర మరొక పతి లేదనుకుంటాను. అయినాసరే 
దిన్ని మికిష్టమొచ్చీనన్నాళ్ళు మీదగ్గర వుంచండి. నా కవనర 
మెసే ఇద్దురుగాని, 

ర కి 

నాకు మీరు ఉ_త్తర౦(వాసిన రోజునే, మీకు నేను ఉత్తరం 

(వాళాను. అది ఈపాటికి మీకు అం దేవుంటుంది, (శ్రీనివాస 

అయ్యంగారు * ఉద్యమాన్ని బలపరిచే |పముఖులని విని సంతో 
షిస్తున్నాను. ఆయన పేరు వినడమేకాని ఆయనతో నాకు పరి 

చయం లేదు. 

అనేక [పణామాలతో ఇక నా ఉత్తరాన్ని ముగిస్తు 

న్నాను, 

% ba ఖు 

* గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారు 

* శీ యస్, శ్రీనివాసఅయ్యంగారు ప్రసిద్ధి న్యాయవాది, మదరాసు 

హాక్ కోర్టులో అడ్వ కేటు జనరలు. య సన్నిహితమిత్రులు. 

గొప్ప “షీక్సి )యరీయను పంచితుడు. ' 
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కుంభకోణం 

రఎ5ీఎ10 10 

ప్రాయమైన (శ్రీ అవ్య్బారావుగారూ, 

మీరు (వాసిన సుదెర్హ మైన లేఖ అందింది మీ సమా 

ఛానం చదివి తా... దాన్ని త్వరలోనే గవర్నరుకు 

అందశచేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. _ పరిపత్తువారి విజ్ఞ _ప్తిషత 
ములో * పరస్పరవిరుద్దభావాలు వున్నాయని చేను గమ 
నించాను. వాడుకభావకొక అపార్గమును కల్పించి, ఉద్య 

మాన్ని అరికట్టడానికి పరిషత్తు వారు శాయశక్తులా (ప్రయళల్ని 

స్తున్నారు. కని మీ వొదమును ఎవరూ తోసిరాజన లేరు, మీ 

ఉపయోగార్థము ఈ లేఖతోపాటు కొన్ని పేపరు క శ్తిరింపులు 

* వ్యావహారిక, గ్రాంధికభాషలకు ప్రధానమైన ఖేదంలేదని, 
వ్యావహోరికభాష వొకజిల్లాలో వొకవిధంగాసు యింకొకజిల్హాలో వేరొక్ర 
విధంగాను వున్నదని oI వొక మాండలిక భాషను స్వీకరించి 

మరొక మాండలికభాషను (ప్రజలనె త్తి త్తినరుద్దడ,౦ తమకు దురవగాహం౦గా 

వుందని, వ్యావహారికభాష పేరిట, వ్యాకరణసూ జ్రాలను, సంప్రదాయాన్ని 

ఎందుకు వుల్లంఘించాలో, త్రమకు అర్హంకా వడం లేదని, వాడుకమాటి 

లను వ్రాతలో చొరసీయడం అసంగళమని, ఈ ae వాస్త 

విక మైన భాషాభివృద్ధిరీ ప్రసా. పాఠశాలతో యిటువంటి 

స్ప స్తకొలను పాఠ్య(గంథాలుగ వేయడమే తపు భయాందోళనలకు 

'హేతువని, (ప్రభుత్వం శ్రద్ధవహించి వీటిని మూనిపించాలని, (గ్రంథనిర్హా 
యకసంఘంలో తెలుగురాని ఒకవ్య క్తి పున్నాడని, రాయబారవర్గం 
వారు, గవర్నరుకు తమ విజ్ఞ ప్తిపత్రంలో విశదీకరించారు, వ్యావహారిక 
(గ్రాంధిక భాషల విషయంలో (ప్రభుత్వం ఎట్టిపక్షమూ పహించక ముభా 

వంగొ వుంటుందని, వారికి గవర్నరు తెలియసరిచా రు, 

చూ: 1912 ఆగస్టు 12 వ తేదీ “ది హిందూ" దినపత్రిక, 

142 



పంపుతున్నాను. మీ రాకో గ్యముగా వున్నారని తలుసాను, 

జాబు (వాయండి, 

మకొం, మంగుళూరు 

19.10.15 

(అ యమున శ) అప్పారావుగారూ, 

పీరు దయతో (వాసిన ఉత్తరానికి వెంటనే సమాధాన 

మీయనందుకు నన్ను మన్నించ కోరుతున్నాను. మీరు పంపిన 

అత్యంత అమూల్యమైన మీపరిశీలన [గ్రంథము * అందింది. 

అనేక అభివందనాలు, భాషాశా(స్త్రదృష్ట్యా అది తిరుగు లేనట్టిది, 

* మదరాసువిశ్వవిద్యాలయమువారు ఇంటర్మీడియటు వ్యాస 
రచనలో వాడతగు భాష యేది వుండవలెనో. నిర్ణయించడానికి, వొక 
సలహాసంఘం నియ క్రమయింది. ఆ సంఘమువారు (గాంధికభాషా 

రూపములతోపాటు, వ్యావహారికభాషారూపనులను ప్రయోగింవవచ్చు 

నని తీర్మానించారు. ఈ సంఘములో వ్యాపహారికభాషావాద (ప్రతినిధు 

లుగ, గిడుగు, గురజాడలు, బుర్రా శేషగిరిరావు, శ్రీనివాన అయ్యం 

గారలను, |గ్రాంధికభాషావాదప్రతినిధులుగ జయంతిరామయ్య వేదము 

'వేంకటరాయళా స్త్రి, కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు, గుమ్ముడూరి వేంకట 

రంగారావుగార్లను మ నియమించారు. థామ్సన్ ప్రొఫెసర్ 

రంగాచార్యుల గారలు సమా వేశక ర్రలు; మధ్యవర్తులు, సంఘము కావిం 

చిన నిర్హయం, గ్రాంధికభాషావాదులకు యిష్టం లేకపోయింది 

“గ్రాంధిక భాషావాదులలో పలుకుబడిగలవారు రాయలసీమవారి 
చేత మహజర్లు పెట్టించారు. వ్యావహారిక భాషారూపాలు మా రాయల 
సీమలో లేక సరా) [రుజల్లాలోఉన్న వే మీరు అనుశాసిస్తే మూ జిల్లాల 

విద్యార్దులకు అన్యాయం జరుగుతుంది. కనుక, ఈ సలహాసంఘములో 
మా క కూడా చేర్చుకొని, ఆ రూపాలను నిర్ణయించవలెను 
అని రాయలసీమవారు కోరినారు. అప్పటికింకా వ్యావహారిక భాషావాదము 
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మీరు మీపరిశీలనలో పూర్వపతమునకు తావివ్వని సిద్ధాంతాలను 
(వతిపాదించారు. మీ పుస్తకమును నేను మిక్కిలి ఆసక్తితో 
పఠించాను, ద్వితీయభాగం ఎపుడు వెలువడునో అని ఆతృతతో 

నిరీకిస్తున్నాను. త్వరలోనే వెలువడుతుంది కదూ? 
నిరంతరం పనిచేయడ :వల్ల మీ ఆరోగ్యం సడలినందుకు 

ఎంతో విచారిస్తున్నాను. పాండిత్యమునకు తార్కాణమైన 

అటువంటి ఉత్తమోత్తమ bes రచించేటవుడు మీరు 

రాయలసీమకు 'ప్రాకనందున వారిలో ఈ నూతనోద్యమమును హార్షిం 

ల వారొక్కరును లేరు. అందుచేత వారి కోరికను మన్నించి రాయల 

మ (ప్రతినిధులను చేర్చుకొన్నపుడు ఆ సలహాసంఘములో (గ్రాంధిక 

వ. సంఖ్య అత్యధికమయినది. అయినా, వ్యాపహోరికభాషా 

రూపములను నిర్ణయించుట కే కదా అని వ్యావహారికభాషావాదు లను 

కొంటూ ఉండగా “జరిగిపోయిన తీర్మానమును చమక్కారముతో విపరీత 

ముగా వ్యాఖ్యానించి (గాంధికభాషావాదులయిన సభ్యులు తమ పంతము 

నెగ్గించుకున్నారు. ఆ తీర్మానము (11931021 Telugu forms as 
well as modern Telugu forms” అని వుంచే, అందులోని 
“as well as” అనే మాటలవలన రెండు విధములయిన రూపము 

లున్ను అని ఆర్థముకాదు; ఏ రూపములయితే (గ్రాంధికభాషలోను, వ్యవ 
హారములోను ఉంటవో (రెంటన్ఫు అవి అని అర్హమని వ్యావహారిక 
భాషావాదమును పడ గొట్టినారు” 

డాక్టరు గిడుగు సీతాపతి పంతులుగారు. 
ఇందుకు తమ అసమ్మతిని కబసతా యిట్టిచర్య న్యాయబద్ద 

మెనది కౌదని నిరసిస్తూ, రెండవసారి సంఘము ఆమోదించిన తీర్మా 

నాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కమ CRs తేటపరుస్తూ 

(గాంధికభాషావాదులయి న సభ్యుల వాదములను ఖండి డిస్తూ గురజాడవారు 

“ది మినిట్ ఆఫ్ శసెంటు టుది రిపోర్టు ఆఫ్ ది తెలుగు కాంపొబి 
షన్ సబ్కమిటీ” అనే దానిని ఆంగ్రమున ప్రచురించారు. 
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ఎంత (శమపడిరో, నే నూహించుకో గలను. ఇప్పుడు మీకు కాస్త 
నింపాదిగా వుందనుకుంటాను, 

మీ పుస్తకము వెల ఎంతో తెలియదు. అమ్మకానికి ఉద్దే 
శించినట్టయి తే, నాకు ఒకటి రెండు [పశులను పంపండి. నేనిక్క 
డికి వస్తున్నపుడు నాతోపాటు రైలులో దంపశులిద్దరు [వయా 
ణం చేశారు. ఆయన ఒక లండను సివిల్ సర్వెంటు. ఆవిడ అర 

విక్ భాషలో పండితురాలు, భావనుగురించి మేం, పీకు 

విషయాలను చర్చించుకున్నా ము. మీ గంఛానుబంధములో 

మీరు ఎత్తి వాసిన విషయాలన్నీ వాస్తవమని ఆవిడ దృఢ 

పరిచింది. 

కెయిరోలో నాసహాధ్యాయి ఒకాయన కె) స్రవమతా 

చార్యునిగ వుంటున్నాడు. ఇపుడాయన వ్యావహారిక భావూ 

వాది అని ఆవిడ నాతో చెప్పింది. నానహాధ్యాయి చాల తెలి 

నైనవాడు. తన నిర్వహాణలోవున్న పాఠశాలలలో ఆధునిక 
అరబిక్ భాషా[గంఛాలను బోధించవలెనని ఆయన ఆదేశిం 

చాడు. భారత దేశ వ్యావహారిక భాషలను గురించి తప్పక 

కొంత భోగట్టా పంపగలనిని ఆయనకు వాగ్గానం చేశాను. మీరు 

రచించిన ఈ పుస్తకమును ఆయనకు పంపవలెనని నాఅభిలాష, 

ఎ. గెలిటీ* 
ఎంజలిస్ హోటల్ 

25.12.09 

[ప్రాయమైన (శ్రీ అప్పారావుగారూ 

సీరు-22 వ లేదీన | వాసిన లేఖను [వభుత్వపధాన 

ంచాను. మీ కన్యాళుల్కము నాటకాన్ని 
అ వా ఎ m0 pt నో pe 

145 



నేనెన్నో ఏళ్ళకితం చదివాను. వాడుక భాషలోవున్న ఆనాట 
కం రెండవసారి అచ్చుపడినందుకు చాల సంతోషం. పదముల 

ఉచ్చారణను బట్టి అతరములమీద మీరు సంజ్ఞలు వుంచారు. 

విడిగావున్న అ కు, అచ్చులతో కూడివున్న అ కు ఉచ్చారణలోగల 
భేదాన్ని మీరు గుర్తించారు. జర్మనులు దీనిని వల్లో [వాసి 

ఈభేదాన్ని సూచిస్తారు, 

కొన్నేళ్ళకితం నేను వాడుకభాషలో (వాసిన చిన్న 

కరపష్మ్య తాన్ని మీకీ లేఖతోపాటు పంపిస్తున్నాను. రోమనులిపిలో 
[వాయడం నాకు సులువనిపిం చింది, దానిని మా మున్నీ ణెలుగు 

లిపిలోనికి మార్చాడు, తెలుగు లిపిలోకంకు రోమను లిపిలో 
[వాయడం నులభం; సులభ మేకాక వేగంగా | వాయవచ్చును. 

కన్యాశుల్య్కము యింకొక ము[దణ రోమనులిపిలో ధ్వని 

ఉచ్చారణాది భేదాలను నూచిస్తూ అచ్చుపడికే బాగుండును. 
ష్ జ నై 

[(పైాయమైన @) అప్పారావుగారూ 

మీరు 4, 14వ తెదీలలే (వాసిన ఉ_త్తరాలకు ఎంతో 

కృత బాలి, మీరు పంపిన గీతాలు అందాయి. “సంతోషం. నేను 

ఉద్యోగిని కనక వివాద(గ_స్త విషయాలను చర్చిస్తూ ఉత్తరాలు 
(వాయకూడదు, మాతృ భావలు, కళాశాలల్లో మాతృభాషల 

* ఆరోజులలో తెలుగు భాష పట్ల ఆదరమున్న యూరో పియను 

అలో గెలటీ ఒకరు, ఈయన ఒక తెలుగు నిఘంటువును తయారుచేసి 

ఆంగ్లలిపిలో ఆచ్చు వేశారు. 
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అధ్యయనం గురించి మీరు జనవరి 4 వ తేదిన (వాసిన లేఖ 

లార్డు మార్గకు ఆసక్తి కలిగించవచ్చును. మీకు అభ్యంతరం లేక 
పోతె మీఉ_త్తరాన్ని ఆయనకు పంపిస్తాను, 

జ * % 

శ) ఇ. డబ్ల్యు. మిడిల్ మాస్టు 

మదరాసు 

8 ఏప్రియళ్ 1918 
[ప్రాయమైన (శీ అప్పారావుగారూ 

మీరు మార్చి 26వ తేదిన [వాసిన ఉత్తరం అందింది. 
ఈ నెల 29వ శేదిన సిండికేటు సమావేశం జరుగుతుంది. ఆసమా 
వేశంలో అన్ని బోర్లాఫ్ స్టడీస్ ల విధానాలు రూపొందుతాయి. 
నేనా సమయంలో ఉదక మండలంలో వుంటాను కనక, నమా 

వేశానికి హాజరు కాగలనో లేనో ఇప్పుడప్పుడే చెప్పలేను, 

హాజరై తేమా|తం ప్రి [(వతిపాదనలపట్ల విధిగా (శద్ద వహి 

సాను. కాని అవి అన్నీ అంగీకృతమౌ తా యో లేవో నాకు 

సంచేవాం. నిబంధనలను అనుసరించి బోర్గులు ప న్నెండుగురు 

సభుంలకే పరిమితం. తగినంత కారణం వుం తప్ప, పాత సభ్యు 

లనే నామినేట్ చేసారు, ఇది ఒక ఆచారం, 

సంస్కృతభావలో డాక్టర్ హుల్ మంచి పండితుడేనా ? 
సమర్ధుడే నంటారా+ మీరు కోరుతున్నట్లు సంస్కృత ఉత్కళ, 
బర్గీస్ లను వేరువేరు శాఖలగా విడదీయడానికి, నిబంధనలు 

మారవలసి వుంటుంది. అవి మార్చుకోని దే ఇందుకు వీలులేదు, 

'జెనికది విడదియమని, బోర్లు తనంత తామ [పతిపాదించడం 

మంచిదనీ నాఊహా, 
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12 వ తేదీన ఉదకమండలం వెళుతున్నాను. అక్కడ 
కద్లో నాబన. 
య 

ణః శ శ 

ఉదక మండలం 

16 మే 1918 

ఫియమున (శీ) అపారావుగారూ, 

న py నక మఫిల సానంలో స్కిన్నర్ , 
క్ థి 

మొఫాటు, మార్కువాంటర్లను నిండిశేటుకు నేను నామినెటు 
చేస్తున్నాను. స్కిన్నరు నియామకవిమయంలో అతని అర్హతలు 

మీకు వేరే చెప్పనక్కరలేదు. మొఫాటు విషయం కొంచెం 
చెప్పవలసివుంటుంది. సిండికేటులో సైన్సు చక్కగా తెలిసిన 
వ్యక్తి వుండడం అవసరం, జాన్స్ స్థానంలొ నియమితుడు కావ 
డానికి అతిను అర్హుడు. మె.ఫైల్ స్థానంలో వుండతగ్గ వ్యక్తి 
వాంటరు. సిండికేటు కమిటీలలో అతనివలె ఇతను తన విధు 

అను తాను చాకచక్యంగా నిర్వ _ర్టించగలడు, 

ఇక సిండికేటు, స్కిన్నర్ , మొఫాటులతో పాటు శేష 
గిరి అయ్యరునుకూడా నామినేటు చేస్తున్నది. శేషగిరి అయ్య 

రును అది ఎందుకు నియమిస్తున్నదో నాకర్థం కావడం లేదు. 

ఆయన ఏిశ్వవిద్యాలయానికి [పత్యకం చేసిన సేవ ఏమీలేదు. 

పోనీ చెప్పుకోతగ్గ విద్యా వైైదుష్యమూ కనిపించదు. 
వ బోర్తాఫ్ స్టడిని లోనూ ఈయన సభ్యుడు కాదు; కేవలం 

ఆయన సుక ల్రీ ఆఫ్ లా నభ్యుడుమాత మే. దానికి (పతినిధులుగ 

సిండు కేటులో వైన్ ఛాన్సలర్ , సుందరం అయ్యరులు వుండనే 

వున్నారు. సెనేటులోను తదితరచోట్ల ఆయన కావిస్తున్న [పసం 
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గాలు చూస్తూవుంచే, ఆయనకు విశ్వవిద్యాలయపు సమస్యల 

పట్ల తగిన జ్ఞానం ఉన్నట్లు నాకు తోచడం లేదు. 
పాంటరు అలాకాదు; అతనికి విశ్వవిద్యాలయ సమస్యలు 

తుద్ణంగా తెలుసును; వ్యవహారాలతో సన్ని హితసంబంధంవుంది, 
విశ్వ విద్యాలయపు సేవలోనే తనశళ క్తిని, కాలాన్ని వినియోగి 
స్తున్నాడు. ఇంగ్లీషు బోర్లాఫ్ స్టడీస్కు ఆయన అధ్యతుడు, 
లిటరరీ కమిటీకి కన్వీనరు. ఈ మధ్య, సేనేటు నియమించిన 
ఇంచుమించు అన్ని ముఖ్య కమిటీలలోను అతను సభ్యుడు, 

ఇ నేకసందర్భాలలో నివేవకలను తయారు చేయవలసినదిగా 

అతన్ని సెనేటు కోరుతూవచ్చింది. సండికేటుకు వివిధ కమిటీల 
కార్యకలాపాలలో అతను సపోయపడుతూ వచ్చాడు, తాను 
ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేముందు సిండెకేటు, హంటర్ అభిప్రా 
యాన్ని తెలుసుకుంటూ వుండేది. వీటినన్నిటిని మించిన అర్హత 
ఇంకొకటి. వాంటర్ ఆంగ్లభాషా నిష్ణాతుడు. అతన్ని ఒక 
(వామాణికునిగా అందరూ ఒప్పుకుంటారు, 

మీరు నాతో పకీభవిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. స్కిన్నర్ , 
మొఫాటు, వాంటరులకు అనుకూలంగా మీరు ఒటు చేస్తారని 

విశ్వసిస్తున్నాను, 

& ఫె శ్ 

ది కట్, ఉదకమండలం 
య 

24 మే 1918 

కి యుమెన (శ్రీ అప్పారావుగారూ 
WwW ™— అ 

మీరు హంటర్ కు ఓటు వేసానన్న౦ందుకు నాధన్యవా 

చాలు. నేను నామినేటు చేస్తున్న మిగిలిన ఇద్దరిలోనూ 
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డాక్టర్ స్కిన్నర్, విశ్వవిద్యాలయ వ్యవహారాలతో మరీ 
సమర్థుడు. సిండికేటు పనులను నిర్వహించగల దకుడు. అతనికి 
కావలసినంత అనుభవం వుంద్, అతి బాధ్య తాయుత పదవిలో 

వున్నవ్య క్తి, మిమ్మల్ని నేను ఉదకమండలంలో త్వరలోనే 
కలుసుకోగలనని ఆశిస్తున్నాను. డాక్టర్. రంగప్ప (శ్రీ) రామా 
నుజాచారిగార్ల ఓట్లు, వాంటర్ కు పడేటట్టు మీరు చూడగలి 
గతే, అద్భుతం, స్వతం[ తంగా ఆలోచించి. తమకు ఉచితమని 

తో 'చిననిధంగా మాత్రమే భారతీయులు వ్యవవారి స్టే మంచిది. 
జ్ జ జ 

వ్రజ రాల్టుమాన 
అడయార్ , మాను 

11 డిసెంబరు 18 

మయమైన అయ్యా 

నేను జనవరి శీ0, 81వ కేదీలలో వా_ల్దేరులో వుంటాను. 

విజయనగరం రావలెనని అనుకోవడంలేదు. వా ల్తీరులో నన్ను 
ఏరోజున వసమయంలో కలుసుకుందుకు మీకు వీలున్న దో 

తెలియచె స్టే నేను తీరిక చేసుకుంటాను. 
అడయార్ , మ దాసు 

19 మార్చి 1914 

ప్రాయమైన @) అప్వారావుగారూూ, 

మీరు పంపిన వ్యాసమలు తెలుగు కథ అందాయి. 

తెలుగు కథను చదివి, ఆధునిక శతెలుగుభావ. గుణయోగ్యత 
లను |గహించుటకు [ప్రయత్నిస్తాను 

ఆనరబుత్ సర్ హౌరాల్డు స్టూవర్డు, మద్రాసులెజిస్లేటిగ్ కౌన్సిల్ 

150 



ఆంతరంగిక కార్యదర్శి 

[పభుత్వ భవనం 

మద్రాసు 

80 జనవరి 1818 
ప్రాయమైన అయ్యా, 

మిమ్ము “మ దాను విశ్వవిద్యాలయిపు 'ఫెలోగా నామి 
నేటు చేయ ఉద్దేశించినట్లు తమకు ఆలుపవలసీనదిగా గవర్నరు 
నన్ను ఆదేశించారు అందుకు మీరు అంగీకరించి ఆఫీసు బాధ 

తలను స్వికరించెదరసి నమ్ముతున్నాను. మీరంగీకరించినట్టయితే 
మీ పూర్తిపేవుు తెలుప కోరిక. అలా అయినట్లయిన గజెటుతో 

ఈ విషయం [పకటించే ఏర్పాట్లు చేయడానికి నాకవకాళం 

కలుగుతుంది, 
స శ & 

శ్రీ మార్కు హంటరు 
శాన్ థోమ్, మచాసు 

20.10.12 
బ్రయమైన (శ్ర అప్పారావుగారూ 

మీ రీపొటికి చెన్న పట్టం వచ్చివుంటారు. ఈ వారం 

లోపున వదోఒక రోజున నన్ను కలుసుకుందుకు మీకు తీరిక 
వుంటుందనుకుంటాను, వీలయితే మనం నినేటు సమావేశానికి 

ముందు కలుసుకోవడం మంచిది. ఎలా? నా తమ కనుకూల 
మైన పండితులను చొరబెట్టాలనే (క్రీ) శేషగిరి అయ్యరుగారి 
(ప్రయత్నం నెరవేరదు. మంచిపనికి అడ్డు తగలకపోవడమే, 
పండితులు చేసే ఉపకారం. 
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సిండికేటు ఈసారి అతి [ప్రధానమైన ప్రతిపాదనలను 
చర్చించబోతున్నది. భారతీయ భావలను గురించి ఎవరూ 
తుణ్ణంగా ఆలోచిస్తున్నట్టు కనిపించదు. ఇంతవరకు "ఎల్ను 
ఫెల్లోగా గవర్నరు నామినేటు చేయలేదనుకుంటాను. ఇది అవ 
సరమని గవర్నరుకు బోధపడినట్లు లేదు. ఆం|ధులలో యూరో 
పియనులలో అగిన సమర్థులు వున్నారు. మీరొకసారి వస్తే 
మనం మాట్లాడుకోవచ్చు.  ' 

త్త త వ్ 

శాన్ థోమ్, మ|చాసు 
9.2.18 

బ్రయమైన శ) అప్పారావుగారూ, 

మీ ఉత్తరం అందింది. ఇంతకుమునుపే, నేను మీకు 
సమాధానం ([వాద్దామనుకున్నాను. కాని వీలుపడింది కాదు, 
మీ *నోటు చదివాను, మిడిల్ మాన్టుకి పంపించాను. ఆయన 
చదివి, దాన్ని రిజిస్ట్రా)రుకు పంపించారు. అది యిప్పుడు 
అచ్భులోవుంది, ఆ పనికి ఎవరు అర్హ్యులో రేపు ఆయనతో ఆలో 
చిసాను, 

"ఫెల్లో ఆఫ్ ది యూనివర్సిటిగా మిమ్మల్ని నామినేటు 
చేసినందుకు సంతోషం. ఇందులో వ రాజకీయపు కారణాలు 
లేవు, కేవలం మీ పాండిత్యాన్ని |పతిభను పురస్కరించుకుని 
మీరు నామినేటయారు, మీకు నా హృదయపూర్వక అభివంద 
నాలు, వచ్చే సెనేటు సమావేశంలో భాపాసమన్య చర్చకు 
వస్తుంది, సమాపళం మార్చినెలలో జరుగుతుంది. చర్చలలో 
మీరు పాల్గొనడం వల్ల చాలా మేలు చేకూరుతుంది. విశ్వ 

152 



విద్యాలయానికి (పభుత్వం మంజూరుచేసిన ధనాన్ని ఎలా విని 

యాగించాలో నివేదకలో లేదు, (శ్రీ రామలింగారెడ్డి అభ్యం 

తరంవల్ల మంజూరయిన ధనం అలాగే వుండిపోయింది. శ) 

"శేషగిరి అయ్యుగు (ప్రభృతులు నూచించిన పద్దతుల పె భాబూధ్య 

యన విధానాలను మార్చహాడదని, కమిటీ యిటీవల తన నివే 
దికలో స్పష్టపరిచింది: “అలాంటి పద్ధతుల వల్ల మార్పులవల్ల 

నిజమైన అభివృద్ధిని సాధించడం సాధ్యం కాదు. " మీరు సూచిం 

చిన పద్దతులు అలి హలా నొకు తోస్తున్నవి. నమా వేళా 

నికి క a మనం ఒకసారి కలుసుకోవడం అవసరమను 

కుంటున్నాను. వెంటనే జాబు [(వాయగలరని ఆశిస్తున్నాను. 

+ 4 4 

శ్రీ) థామ్సన్ 

రాయ మైన అయ్యా, 

~ ఫకీరు దయతోవంపిన మీ హాన్యరస వాసన. 

నాటకం అందింది. కృత షల, తెలుగు భాపారంగంలో సంస్క 

రణవాదులకు, న క ఆ జరుగుతున్న వాదాన్ని నేను 

కొంతవరకు అర్థంచేసుకోగలిగాను, సంస్కారులు, విద్యావంతులు 

మాటలాడుకు నే శిష్ట వ్యావ హారిక భాషలో వచన [గంధములు 

[వాయవలెననే మీవాదము న్యాయమైనది. సశాస్త్రీయమెనది. 
జో జః ఖ్ 
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వారెన్ లాడి 

మదరాసు యన్. ఈ 

18.11.13 
య మైన @) అప్పా రావుగార్యూ, 

మీ అభివందనాలకు సర్యచా కృ శజ్ఞుణ్ణి, నను మూక 
దృష్టితో, నిగ్నశపాత బుద్దితో భాపాసనమస్యను పరికీలిం-చితినని 
పీరు అభి పాయ పడుతున్నందుకు సంతోవం. [గాంధిక భాషా 
వాదుల్తైన పండిశులుకూడా, అ దే రీతిగ భావించాలని 
నా కోరిక! 

లః జ జ్ 

పి 

వార్టెన్స్ గాన్టైన్స్ 
మదరాసు, యస్, ఇ. 

16.11.18 
యమున (శ్రీ అవ్వ్యొరావుగారూ, 

మీరు 10 వ తేదిన (వాసీన ఉత్తరం అందింది. ధన్య 
వాదాలు. భాపూవివాదంలో కమిటీ సభ్యులకు సంతృ _ప్రికర 
మైన రాజీ కుదురబోతున్నదని 'ఇలుసుకుని నేనెంతో సంతో 
వీంచాను, 

పి యస్: చై వాక్యములు ముగించేసరికి ఈ ఉ_త్తరం 
లో నేను జతచేసిన “పేపరు క త్తిరింపులను * చూడడం తటస్టిం 
చింది. అవసరమనుకు౦ శ సమాధానం యివ్వడానికి మీకు 
ఉపకరిస్తాయని వాటిని మీకు పంపిస్తున్నాను. 

బి ఖః 

పి 
WU 

జ్ 

= మద్రాసు లెజిస్టేటివు కన్సిలు. అన్న శీర్షికతో నవంబరు 
15 వ తేదీన “ది హిందూ” ఆంగ్ల దినపత్రిక ప్రచురించిన సంపాద 
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కీయం. పరీక్షలకు హాజరయే విద్యార్థులు తమ సమాధాన పత్రాలను, 
వ్యావహారిక |గాంధికాలలో యేదోఒక్ భాషను పట న, తమ 

విద్యార్థులకు ఏది అధీమతమో పాఠళాలాధికారులు తెలిపితే, మిగిలిన 

దానిన్ మినహాయించగలమని స్కూలుఫైనలు టోర్లువారు, 1912 అకో 
బరు 29 వ తేదీన విద్యాసంస్థలకొక సర్కులరు పంపారు, విద్యా 
సంస్థలు (గాంధిక వ్యావహారికభాషలను కెండింటిని తమ విద్యార్థులచేతి 

(వబాయించవచ్చునని 1818 జనవరి 10 వ తేదీన బోర్డువారింకొక సరు ia 

లరును పంపారు. విద్యాసంస్థలలో వాడుకభాషకు స్టానం కల్పించకూడ 

దని వ్యావహారికాన్ని వెలివేయాలని పరిషత్తువారు ఆందోళన కానిం 
చారు. ముఖ్యమైన నగరాలలో సభలు జరిపారు. పండితులు సంతకా 

లను సేకరించారు. మవ కాజర్హను పంపించారు. కాని ఆంధ్రసాహిత్య 

పరిషత్తువారి దృక్పథంతో తాము ఏకీభవించలేమని, వారి సూచనలను 
ఆమోదించ వీలులేదని విద్యాశాఖ డైరక్షరు, పరిషత్తుకార్యదర్శికి 

తెలియచేశారు. ఇక లాభంలేదని బయ్యా నరసిం హేశ్వరశర్మగారు 

నదంబరు 18 వ తేదీన జరిగిన లెజిస్టేటివు కౌన్సిలు సమావేశంలో, 
ఒర తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. విద్యాళొ ఖవారు జారీచేసిన 1:79 వ 

నెంబరు మొదటి సర్కు్యులరున్నూ. 20 వ నెంబరు రండవ 

స రి ల రు న్నూ ఉపసంహరించుకునే టట్లు గవర్నరుగారు 

ఆదేశించాలని శర్మగారు తన తీర్మానంలో అభ్యర్థించారు. ఆంధ్ర దేశంలో 

పలు మాండలికాలు కలవని, వాటికొక సమన్వయం లేదని, పాఠ్య (గం 

ధంగావున్న ఏనుగుల వీరాస్వామయ్యవారి “కాశీయాత్ర చర్మికిలో భాష, 
ఒకశై లి ననుసరించిలేదని. వాడుకభాషలో గ్రరదరచ న మంచిదికాదని, 
దీనికి” నెల్లూరురెడ్డు, తెలుగు జమీందార్లు వ్యతిరేకులని, వ్యావహారిక 

భాష పాఠశాలల్లో బోధించడానికి అర్హతలేనిదని, తెలుగుభాషలో అధు 

నికశై లి వున్నదని 'పేర్కొనడానికి స్కూలుఫైనలు టోర్లువారికి గల 

ప్రమాణ మేమిటని శర్మగారు ప్రసంగిస్తూ “ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు 

వారి నిరసనను |త్రోసిపుచ్చి డిపార్టుమెంటు డ్రైరక్షరు అల్ఫెడ్బర్నొ పం 
పిన సమాధానం ఆసంగతమ”ని నిరసించారు. తమ తీర్మానాన్ని ఆమో 
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(ఫా సీన్ 

శనటు హన్ 
మదరాసు 

27.14.1914 

ప్రియమైన శ) అప్పారావుగారూూ, 

మీరు 26 వ తేదీన |వాసిన లేఖను అనుసరించి మీ 
గిమార్ముల (పూవును ఆఫీసులో అందరూ చదివారు, అది 

ఖ్ 

దించ వలసినదిగా గట్టి పట్టుప ట్రారు. ఆయన తీర్మానాన్ని రామచంద్ర 

రావుగారుబలపరిచారు. శీ వపిశ్లి, శేషగిరిఅయ్య నరు, కృష్ణారావు, మ్స్ఎస్ 

శ్రీ నివా సళొ స్త్రీ (పభ్ళతులు Geers సమర్ధిస్తూ వ్యావహారికభాషను 

దుయ బడుతూ ఉపన్యసించారు, కొ ంతసేప్ప చేరె జరిగిన తరవాత 

ఆల్రైద్ ,బర్న్ యిది తాత్కాలికమైన పద్దతే అని సమాధానం చెప్పగా 

శర్మగారు తమ తీర్మానాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు. 

(ప్రభుత్వం తటిస్ట విధానాన్ని అవలంబించకూడదని విద్యాశాఖ 

a సర్కు్యులర్లను ఉపసంహరించుకొ నే నేటట్లు ఆదేశించాలని, ఇరు 

కలవారు దెబ్బలాడుకుంటూ వుంపే ఎనరు బలవంతులై కే వారే 
ెగ్గుకారన్న భావంతో ప్రభుత్వం చేతులు ముడుచుకుని తూర్వొనరాదని 

పేర్కొ ంటూ “ది హిందూ దినపత్రిక తన సంపాదకీయంలో యిలాగున 

హెచ్చరించింది ; “విద్యాశాఖ దైరక్తరుగారి సమాధానం అవమానకర 

మైనది.. .. పాఠశాలల్లో రెండు విధాలయిన శైలులను గుర్తించడం అర్థ 

రహితం. (శ్రీ శ్రీనివాసశాశ్రీగారు చెప్పినట్లు, పాఠశాలలు "అనవసరమైన 

వివాదాలలోనికి దిగాయి. ఇప్పుడు విద్యాశాఖ ఉచితమైన వై ఖరిని ఆవ 

లంబించి యిలాగ చెప్పవలసి సం “ఆధునిక భాషావాదం ముందు 

తన ఉనికిని తాను స్థిరపరుచుకుని, అటుపిమ్మట తనను గుర్తించవలసి 

నదిగా, అడగమనండి, ఆలాంటిస్థితిని (గామ్యభాష యిందివరకూ 

సాధించుకో లేదు.” 

156 



చాలా స్పష్టం గావు ది, కొన్ని శుపు తప్పులుమా|త్రం అక్క 

డక్కడ దొర్లాయి. పూర్తి డాక్యుమెంటు వచ్చేవారం పంపగల 

ననుకుంటున్నాను. 

షు % జః 

సెనేటు హొసు 

మదరాసు 

229.1914 

థి ప్రియమైన (శీ అప్పారావుగారూ, 

మీరు మూడవ తేదీన |వాసిన లేఖకు ఇంతవరకు జాబు 

|వాయలేకపోయాను, తెలుగు ఇంటర్మీడియటు కాంపొజిషను 

(పకులు అచ్చాఫిసునుంచి ఇప్పుడే అందాయి, ఈ విషయంపట్ల 

ఆస క్తివున్న ere సంబంధించిన వ్యక్కులకు, 

వాటిని పంపించాను. ఆఫీసు హోదాలో మరెవరికి వాటిని 

నేను పంపకూడదు. అందువల్ల పరు, వారికి [పతులను పంపిం 

చండి. మీరు కోరినన్ని [ప్రతులను నేను పీకు అందచేస్తాను. 

తెలుగు పాఠ్య[గంథాల విషయమై షురు (వాసేన లేఖకు, ఆఫీసు 

పద్ధతి స్త సను ఇచ్చిన “సమాధానాన్ని 2) వంకలు 

పలాన మీకు ఆభలియచేశారనుకుంటాను. (ప్రధాన సంపాద 

కుడో, సంపాదక వర్ష సంఘమా ఈ సమస్యను పునఃపరిశీలించ 

మని కోరితే తప్ప, నేను తిరిగి ఈ విషయాన్ని చర్చకు తీసుకు 
రాలేను. మీరు మీ నూచనలను కాస్త వ్యవధివుండగా పంపించి 

వుంశు చాలా జాగుంజేది. 

( 

ఖ్ షా % 
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సూటు పోసు 
మదిరాసు 

90.10.1914 

ప్రియమైన శ) అప్పారావుగారూ, 

పురు 29 వ తేదిన వాసీన లేఖ అందింది. గత కొన్ని 

సంవత్సరాల మిక్ పాఠ్య [గం థాలను గురించి ముందు అను 

కున్నట్లుగా మీరు నివెదికను తయారు చేయనవసరం లేదను 
కుంటాను, సిండికేటు ఉద్దేశించిన దెదో అది సిద్ధించింది మాతృ 

భావలలో అన్ని పొఠ్య|గంథాలను ఇక ముందు విశ్వవిద్యా 

లయం ప్రచురిస్తుంది. ఎట్టిచర్య తీసుకోనక్కరలేదనే సూచన 
లను, సిండికేటు కమిటీ ఆమోదించింది. 

౬3 హో స 

స్ C౫ to) 
౧౧ 

17 పొల్మాల్ యస్, డబ్ల్యు, లండన్ 

7 ఫిబ్రవరి 1904 

లుయమైున అ 

మీరు | వాసిన న లేఖ అందింది. అనేక ధన్యవాదాలు, 

మిమ్మల్ని నేను మరువలేదు. మీరు నాకు క జ్ఞాపకం. 
నాతో సహకరిస్తానని మీరిచ్చిన వాగ్జానానికి కృతజ్ఞుణ్ణి, మీ 
కధలు పంపకోరిక.. నాకవి నచ్చినట్లయితే ఆంగ్ల పాఠకులకు 

నచ్చినశే, త్వరలో మీ కథలను చదవకోరుతున్నా ను. 

y ; 4 ఛీ 
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మాక్ | 'పెంబర్హ న్ 

56, ఫిట్టుజాన్స్ ఎపిన్యూ 

“హేంప్ సైడ్ 

నవంబరు 25, 1904 

ప్రియమైన అయ్యా, - 

దయతో మీరు [వాసిన లేఖలకు ఎంతో సంతోషించాను: 

దురదృష్టవశాత్తు [పస్తుతం అదనంగా ఏపని చేయాలన్నా అవ 
కాశం లేకుండావుంది. కొంతకాలంవరకు నేననుకున్న ణః 
నెరవేరవు, 

భారతీయ జీవితాన్ని పతివింబించే కధలు పంపించ 
గలరా? కొన్ని కధలు పంపినటయి తే కృతజ్ఞుణి; అయిదువేల 

ర కణ 
మాటలకంకు ఎక్కువకాకుండా (వాయండి, మా పద్దతికి సరి 

పడకపోయినట్లయి తే అక్కడక్కడ కొద్దిగా వమూర్చవలసి 

వుంటుంది. ఇందుకు మీరు అనుమతిసారనుకుంటాను, 
జ షః శః 

హెచ్. డి. డరెల్ 

88 లాంగ్ రిడ్డి రోడ్డు 

లండను, యస్, డబ్లులీ 

అక్టోబరు 20, 1914 

ప్రయమైన (శ్రీ అప్పారావుగారూ, 

దయతో మీరు,[వాసిన ఉత్తరం అందింది. కృతజ్ఞుణ్ణి; 

పీకు అస్వస్థతగా వున్నందుకు నాకెంతో దిగులుగావుంది. ఈ 

సరికి క కొంత'నయమైవు వుంటుంది. రుతువు మారుతున్నది కనుకవచ్చే 
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శీతకాలం గడిచేసరికి మీకు నిమ్మళిస్తుంది. పూర్తిగా కోలుకుని 
ఎప్పటిలా పీరు పహోయిగావుంటారు. భయంకరసంఘటనలతో 

నిరంతర ఆందోళనలతో జీవితం నిండివుంది. అది తస్ప అంతా 

మామూలుగానే వుంది. నేను కులాసాగా వున్నాను, 

మీరడిగిన సమాచారం త్వరలోనే మీకు తెలుపుతాను, 

నా స్నేహితుని ఉత్తరంకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. త్వర 
లోనే అన్నాను కాని త్వరలో వమౌతుందో ఎవరికెరుక? భవి 
వ్యత్తు ఏమి |పసాదించనున్నదో ఎవరమూ చెప్పలేము. పారి 
స్లో వున్న నా స్నేహితుడు అసాధారణ బాధ్యతను నిర్వ 

స య సరాసరి యుద్దరంగంతో అతనికి (పత్యతసంబంధం 

వుంది. సై నికదళాలకు అధ్వర్యం వహిస్తున్నాడు. తుపాకులతో 

పని, ఇంతవరకు తేమంగానే వున్నాడు, మొన్నను ఆ మధ్య 
అతనికి విరేచనాలు పట్టుకున్నాయి. అయితే అదృష్టవశాత్తు 

అది ఆసీయావానులకు వచ్చేమాదిరిది కాదు. కాని అతని పరి 
తి ఎప్పుడూ |పమాదకరమే కదా! 

నేను (ఖాన్సునుంచి. ఇక్కడికి వచ్చి పదిహానురోజు 

. అయింది, అక్కడ వున్నన్నాాళ్లు ఎక్కువకాలం పారిస్లో గడి 

పాను. నాకు రెడ్ | కాస్ కమిటీలో పని, ఇక యిక్కడ ఆను 

శిజులు వుండను. నాలుగయిదురోజుల్లో బయలుదేరాలి. ఈసారీ 

పారిస్ కాదు, మరెక్కడికో (ప్రయాణం, జీవితం చితవిచిత్రంగా 

వుంది. అన్నీ పింతపింత అనుభ వాలు, తలుచుకుంటున్న కొద్ది 

తమాషా, ఆ ముల న్ వాతావరణాన్ని వర్షించి స్స 

కళ్ళకు కట్ట లేను కాని, పారిస్ లోవుండగా ఒకసారి హఠాత్తుగా 

ఇరవై ఎనిమిది అజాంబులు దబదబ పడ్డాయి. నగరం దద్దరిల్లి 

పోయింది. అటుఇటు ఊగిపోయింది. బాంబులుపడిననాడు నేకు 
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నగరసమీపంలో వున్నాను, ఆ ఘోరద్భశ్యం ఇప్పటికీ నా కళ్ళకు 

కట్టినట్లుంది. కాని ఒక సంగతి పూర్వుంలా (ఫెంచి పౌరులు 

భయవివ్యాలులు కాలేదు. పహాఠాత్తుగా పడే బాంబులకు అల 

వాట. పడిపోయారు. ఇదివరకు అలాకాదు. అ_న్తవ్యన్తమె, 

ఎక్కువ నాశనం సంభథవిం చేది. 

మా సై నికదళం ఎక్కడకు వెళ్ళినా మన్ననలను పొందు 

తోంది. కష్టాలలో వున్నపుడు ఆదుకుందుకు వస్తున్నామనే 
భావం సర(|త వెలివిరుసోంది నిస్నహాోయసితిని చక్కబరిచేం 

దుకు నై షష నియుక్తులయారనే అభిమానం న 
'రెండుదేశాల మైత్రీభావం పరస్పరం ెంపొందుతోంది. సైని 
కులకు పౌరుల సహాకారం అన్నిట లభిసోంది. యుద్ధంలో 

విజయానికి ఇది అ'త్యావళ్యక మని నా భావం, 

నేను (ఫాన్సులో వుండగా ఒక భారతీయదళం ఆర్తి 

యన్స్కు పయనమయింద్కి అది అక్కడ నిఘాచేస్తుంది. కంద 

"కాలను తవ్వుకుని బలమైన స్థావరాలను ఏర్పరుచుకోవడం ఈ 

యుద్ధంలో ఒక ముఖ్యవ్యూహం౦. ఈవ్యూహరచనలో ఈ భార 

తీయ సై నికదళానికి (పత్యేకమైన శిక్షణ యిచ్చారు. లార్టుకిచిన్ 
సర్వవిధాల సమర్ధుడు, తక్కువమంది సైనికులతో ఎక్కువ ఫలి 

తాన్ని సాధించడం అతని లక్ష్యం. ఏమాత్రం (పొణనష్ట్రం జరగ 

నీయడు. అతి జా(గత్తగ వ్యూహాన్ని నడుపుతాడు. పూర్తి 

శిక్షణ పొందిన భారతీయ సైనికులకు సొటిరాగల సైనికులు 

మరెక్కడా కనిపించరు. మొ_త్తం యుద్ధరంగంలో వారికినారే 
సాటి. 

(ఫొన్ఫులో నా యుద్ధానుభ వాలను తెలుపుతూ మహో 

రాజావారికి ఉత్తరం (వాస్తున్నాను. దానితోపాటు కొన్ని 

శద? 



(పభుత్వ (పచురణబు పంపిస్తున్నాను. అవి మహారాజావారి 

కంశు మీకూ విజయనగరం స్నేహితులకు ఎక్కువ ఆసక్తిని 
కలిగిస్తాయని ఛానమ్మకం,. వాటి వివరాలను మీరు ఆయనకు 

తెలియచేస్తొరని ఆళిసాను. 

ఈ యుద్దానికి జర్మనులే బాధ్యులు. ఆ సంగతి నేను 
పంపుతున్న పతాలు చదివితే మీకు తేటపడుతుంది. మొదట 

దాడిచేసింది మి[తమండలే అయినా, యుద్ధ పేరపకులు - 

మాతం జర్మనులే. అందులో అనుమానంలేదు. ఎవరిని కవ్వం 
చని వారిసుద దురన్యాయంగా, కమించరాని దురాక్రమణ 

బుద్ధితో జర్మనులు యుద్దాన్ని | చేలేపించారు. ఇది సహించ 

రాని దురాకమణకు వ్యతిరేకంగా ఆత్మరతణార్గమె సాగు 

తున్న యుద్ధం. యుద్ధపరిక రాలను తయారు చేసుకోవడంలో, 
యుద్ధనై_ పుణ్యాన్ని ంపొందించుకోవడంలో, జర్మనులక ౦కు, 
మి తమండలి చేశాలు వెనకబడివున్నమాట నిజం. అయి శే 

ఇలా వెనకబడివుండడ మే ఆదేశాల గొప్పతనం; అలా వెంపొం 

దించుకోవడమే జర్మనులకు అవమానకరం. యుద్ధపరిక రాలను 

వాళ్ళల్లూగ "చెంపొందించునోనందుకు మేం నిజంగా గర్వించ 

వచ్చుననుకుంటాను, మరి మీ ఉద్దేశం? నాతో పకీభవించరా? 
"మేం ఆయుధనామగగిని, నై సై నికబలాన్ని వాళ్లల్లా చెంపొందిం 

చుకో లేదు. అందుకు మాకు శ క్తి లేక కాదు. మాది అత్యు త్త తమ 

మైన నాగరికత; అందువల్ల మేం వెనకతీశాం. అదేవిధంగా 
మా సా|మాజ్యాధిపత్యంలో వున్న దేశాలన్నీ ఒశేమాటమీద 

నిలబడివున్నవీ అంశు, దానికి కారణం మా నిష్పవపాత వై ఖరి, 

అతి సున్నితమైన వ్యవహారదతత, ఈ యుద్ధంలో భారతదేశం 
ఇంగ్లండుకు తోడ్పడి చరిత్రలో మన్ననల పొందాలి. గౌరవ 
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మెన పద్దతులతో ఈ రెండు దేశాలసంబంధం అభివృద్దికి రావాలి 

మా పరిపాలనలో అనేకలోట్లు, దోషాలు వుండవచ్చును. నిజమే 
అయినా మనం వేరు అనుకోరాదు: భారతీయులు ఇలాటి స్వల్ప 

విషయాలను మరచిపోయి, మొత్తం యుద్దాన్ని దృష్టిలో పెట్టు 
కొని ఆలోచించాలి. అలా ఆలోచించే గొప్పుతినం భారతీయు 
లకు ఎపుడూ వుంది ఈ నవముయంలో ఈ 30డుదేశాలవారు 

ఎవరిలాభాలను వారు చూనుకుంళు సమయం మించిపోతుంది: 

ఇరుదేశాల జాతులు పరస్పర నాన్ని హిత్యం జంపొందించు 

కోవడం ఎంతో మేలు, ఇది భారత దేళంలో నా అనుభవం, 

దయవుంచి నన్ను మీ తులందరికి జ్ఞాపక ౦ చేయండి. 

మీకు వ్యవఢివుంశు ఒక ఉత్తరం (వాయండి, 

"పా చ్. తి జా | 

థ్ (౬౩ 

మకాం, మధుర 

rl ఫి ఖవరి 1910 

లు యమైన (శ్రీ అప్వారావుగారూ, 
/ 

దయతో మీరు ఆండవతేదిన (వానిన లేఖ అందింది. 

అనేక నగరాలు తిరిగి అలసటగా వున్న నాకు మీలేఖ పోయి 

అనిపించింది, బిల్హణుని జీవితకథను నాటకంగా (వాస్తున్నారని 
విని ఆనందించాను. అపూర్వ (వతిభావంతమైన మీ లేఖనీతో 

విల్హుణుడు ఆం|ధసాహిత్యంలో ఆచం[ద తారార్యం భాసిస్తా 

డని నా విశ్వాసం. మహా[చేమికుడు, అలిత పొదయుడు, 

మధురకవి అయిన విల్హణుని భావోద్వేగానికి పౌతువు గుజ 
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రాతు దేశపు రాజకుమార్తె యేనా? మీరు నా కావిషయం తెలిపి 
నందుకు సంతోషం. 

మీకళింగ దేశచరి త్ర ఎపుడు వెలువడుతుందోనని అందరూ 

ఎదురు చూస్తున్నారు, అది ఆం|ధపండితులకు, చరిత కారులకు 

విచ్యార్గులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది మేకు దొరికిన శాస 

నాలలో నాలుగు సరియెనవి కావనీ జర్మనీనుంచి [పొఫెసర్, 

పుల్లు, శ) వెంక య్య గారికి ఉత్తరం (వాళాడు. అవి సృష్టి 

కనక తాను వాటిని అచ్చువేయడట. అయితే అవి సృష్టిఅని 

"నేననుకోను. అందుకు తగినంత కారణమే నాకు కనిపించలేదు, 

ఈ మధ్య, అందులోను ఈ [పయాణంలో, నాకు దొరి 

కిన శాసనాలు ఏమంత చెప్పుకోతగ్గవి కావు. పళ్చిమ చాళుక్య 
మొదటి విక్రమాదిత్యుని తాామశాసన మొకటి ఇటీవల నాకు 

లభించింది, ఇదే, నేను ఈ మధ్య కావించినపరిశళోధన, ఇదికాక 

గంగ, కాకతీయ యుగాలకు చెందిన శెండుమూడు శిలాశాన 
నాలు దొరికాయి, 

నేను ఇక్కడ గుహలలోని [బాహ్మాలి ఏలో వున్న శాన 

నాలను పరిశీలిస్తున్నాను; వాటిని ఇంతవరకు, ఎవరూ వివరంగా 
పరిశోధించి, సరిగా అన్వయించ లేదని ముకు తెలుసుకదా! వీటి 

పూర్వాపరాలు తెలుసుకోగలిగితే అది అద్భుత మైన పరిశోధనే 
అవుతుంది. 

పని ఎంతవున్నా, రిపోర్టు తయారు చేయడంవల్ల తీరిక 
లేకపోయినా, మీతో కొన్ని గంటలపాటు గడపడమం శు నా 

శింతో హాయి. నీలగిరికొండల మీద, |పతిరోజు కాకపోతే మానె, 

వారానిళెకసారై న్యా మీతో (పసంగించడమం శే నాకానందం, 
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నావద్ద శాసనాలను ఫొటోలను ఎత్తే పరికరాలన్నీ 
వున్నాయి. కర మహా తత్తర నాటకం క న్యాళుల్క౦ రంగభూమి 

మీద దిగ్విజయ మౌతున్న ౦దుకు మిమ్మల్ని మనసారా అభినం 

దిస్తున్నాను, 
జ జ శ 

మకాం, ఉదకమండలం 

6 ఆగస్టు 1918 

లుయమున అప్పారావుగారూ, 

మీరు 5వ తేదీన |వాసిన ఉత్తరం అందింది. మీరు 
కోరిన [పకారం మూల(ప్రతి చిత్తున్నూ, విష్ణుకుండినుల శాసన 
ములపై మీరు (వాసిన వ్యాసపు అనువాదమున్నూ ఈవేళ 
మీకు పంపిస్తున్నాను. ఆఫిసు పనులవల్ల సరియైన [పతి తయారు" 
చేయించ లేకపోయినందుకు నన్ను కమించండి, నూతనంగా 

లభించిన విష్ణుకుండినుల శాసనముల దృష్ట్యా, 0 వ్యాసమును 

మీరన్నట్లు త్వరగా తిరిగి సరిచేసి పంపించినట్టయితే, నేనెంతో 
కృతజ్ఞాణ్ణి, మీ'వ్యానముతో పాటు మీరు [పచురింపదధలచుకున్న ' 

పీఠికను కూడా దయవుంచి పంపించండి. (వాత పతిని మీరు 

పంపిన వెంటనె జ్యాగ_త్తగా పరిశీలించి అవనరమయితే ఏమైనా 
మార్పులు కొద్దిగాచేసి, ఎపి|గాఫికా ఇండికాలో [పచుర 

ణార్భము, డాక్ట ర్ సెన్ కొనోకు పంపుశానుు ఈ నెల రాజ 

మండిలో మీరుసన్యసించ నున్నారని తెలుసుకుని సంతో 
మంచాను. 

( 

శ జ స 

* రాజమహేంద్రవరముళో ఆగస్టు నెల $, 10వ తేదీలలో 
వీరశలింగము పంతులుగారి పబ్లిక్ లైబ్రరీ వార్షికోత్సవములు గురజాడ 
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అప్పారావు పంతులుగారి అధ్యక్షంను జరిగాయి. శనివారమునాటి సభలో 
వి, వి, శర్మగారు, "ప్రాచీన భారతదేశంతో రసాయనిక శాస్త్రమును 

గురించి ఉపన్యాసమును చదివిరి. బుర్రా శేషగిరిరావుగాడు “ఆధునిక 
ఆంధవచన సారస్యతము"ను గురించి ఉపన్యసించారు. సభాధ్యకులు 

తమ ప్రొారంథోపన్యాసములో ఆంగ్ల ప్రభుత్విస్థాపనకుపూర్వము మన 

తెలుగు సాహిత్య స్వరూపం పలావుండెనో, వివరించారు. ఆ కాలంలో 

సాహిత్యం, ప్రధానంగా రాజుల. పరిపాలకుల పోషణవల్ల పెరిగిందని. 

ఇక యిప్పుడు విశ్వవిద్యాలయ, విద్యాశాఖల ఆదరణ వల్ల అభివృద్ది కాపి 

లసిన స్థితి వున్నదని, చెప్పారు. పుస్తకముల (ప్రయోజనాన్ని విశదీక 
రించి, [ప్రజలకు కేటపడు రీతిని (ప్రజా భాషలో రచించి, (గంథవ్యాపి కి 

దోహదం చేయాలనీ, ఎవరికీ అర్థముకాని కృతక భాషలో రచించడం 

మంచిదికాదని, పఠనాస కిని పెంపొందించడానికి, విద్యావ్యాప్తికి పఠనా 

లయాలను నెలకొల్పాలని, ఈమ ఉపన్యాసంలో సభాధ్యకులు ఉద్బోధిం 

చారు. మర్నాడు మూడుగంటలకు ప్రారంభమయిన సభలో. యస్, 

కామేశ్వరరాపుగారు “తెలుగు నాటక రంగపు ప్రస్తుత స్థితిగతులు” ను 
గురించి తమ ఉపన్యాసమును పఠించారు. సభాధ్యక్షులు అప్పారావుగారు 

తమ అంతో్కోపన్యాసములో యిటుసంటి పఠనాలయములు కావిస్తున్న 

కృషిని శ్లాఘించారు. (ప్రస్తుతం (గ్రంథరచన కృళక భాషలో కొనసాగు 

తున్నదని చెబుతూ ఆయన కొన్ని పాతబడిన (ప్రయోగాలను ఎత్తి 

చూప్పతూ, నిరర్హకమైన పడికట్టు రాళ్ళవంటి పదాలను వొదిలి, వాడుక 

పదాలను స్వీకరించాలని అన్నారు. నిజమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టంచాలసి, 

నిర్గీన సాహిత్యమువల్ల ప్రయోజనంలేదని, అలాంటపుడు మాత్రమే, 

పుంచిని సాధించడానికి భాష చొక ఆయుధమువలె ఉప:మోగపడుతుంధని 

ఆయన ఉద్దాటించారి. 

దూ, “ది మెయిబు' 1018 ఆగస్టు 18 ఏ తేదీ, 
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మకాం, ఉదకమండలం 

27 అకోబరు 1918 

ప్రియమైన అప్పొరావుగారూ, 

మీరు 2కివ తేదీన |వాసిన ఉత్తరం అందింది, మీరుకోరిన 
తా[మశాసనపు  నకళ్ళను పంపుతున్నాను. విష్ణుకుండినుల 
శాసనాల పె తాను వ్యాసం | వాస్తానంటూ, డాక్టర్ హుల్ల్సు 

కాలయాపన చేయడం నేను సమ్మతించను; నా ఉత్తరం అందింది 

అంటూనే ఆయన యేదో ఒక నెపంతో, వాయిదాలు వేయ 

వచ్చును, పీరు (వాసిన వ్యాసాన్ని నేను స్వీకరించి, దానినీ 

డాక్టర్ కొనోకు పంపిస్తాను. మీరు వెంటనే ఆ వ్యాసాన్ని 

నాకు అంద జేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను, 

ణః % జ 

టి. ఎ. గోసీనాధరావు 

తిరువేం్యడ౦ 

10 ఫిబ్రవరి 1918 

ఖయమైన అయ్యా, 

మీరు దయతో |వాసిన ఉత్తరం అందింది. కాని నేనీ 
మధ్య ఊల్లో లేను. అందువల్ల సటనే మీకు సమాధాన మీయ 

లేకపోయాను,. 'సంజేమరులు' సంపాదకులు (శ్రీ రాఘవ 

అయ్యంగారు, విష్ణుచిత్తుని కాలమును గురించి పరికోధించారు, 

విష్ణుచిత్తుడు, కీన్తుళకము శొమ్మిదవళతాబ్ది నడుమ కాలమున 
నృరడెనని ఆయన నిర్ణయం, ఆయన నిర్ణయంతో మనం ఏకీభ 

వించవచ్చును, 

( 
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మ్మచాను విశ్వ విద్యాలయము వారిచే, మీరు పొందిన 

గౌరవానికి నాఅభివందనాలు, ఇంకా ఇలాంటి అనేక గౌరవ 

ములను మీరు పొందవలెనని నాకోరిక, 

జ by హా 

శ్రీ) కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు 

నిడు మాలు 

కృషాజిల్లూ 

271911. 
ప్రాయమైన అయ్యా, 

మీరు మిక్కిలి దయతో 16వ శేదీన |వాసిన ఉత్తరము 
బొంబాయి చేరి, ఇక్కడకు తిరిగివచ్చి నాకు అందినది. అనా 

రోగ్యమువలన మార్పునుకోరి, విశ్రాంతికై ఇచ్చటకు వచ్చాను. 
ఇంకను ఒక నెలరోజులపాటు ఇక్కడనే వుంటాను. 

మీరు పంపిన ఎన్నిక భాగములు, మహారాజావారిని 

గురించి |వాసిన పద్యములు అచ్చు వేయనందుకు నన్ను మన్నించ 
కోరిక. మహారాజావారిని గురించిన వ్యాసము ముదిత మైనది 

కనుక పద్యములను అచ్చుకీయలేదు. క ళాపూర్జోదయ, కావ్య 

(సతి, తెలుగు భాషాభిమానులకు లభించును కనుక, అందుండి 
మీరు కావించిన ఎంచుబడి భాగములను [పచురింసలేదు. 

సంపుటి చెద్దదయిపోయినందుకు నాకు మిగుల విచార 

ముగా వున్నది. చేరిన వ్యాసములలో శెండులోపములు కన 
బడుతున్న వి, సంపుటిలో అచ్చువేసిన వ్యాసములను మీరొకసారి 
చూసితిరేని, ఏవో కొన్నితప్ప, మిగిలినవన్ని యు దీర్ల ములని 
(గహింపగలరు; ఒర నిర్జిత శదిన సంపుటిని వెలువరిరచవలసిన 

168 



నాకు, బాగున్నవో, చాగులేనివో, ఒకమాదిరివో, ఈ రచన 
లన్నియు అనుకున్న వ్యవధిలోపున అందలేదు. అందువలన 
వీటిని ఎంచుకుందుకు ఆస్కారము లేకపోయినది: వచ్చినవాటిని 
వచినట్టూ అచ్చుకీయవలనివచ్చినది. నిర్జీతకాలము లోపున రచన 
లను రచయితలు పంపియుండినట్టయి తె, సంపుటి యింత పెరిగి 

వుండకపోయొడిది. అపుడు నాకు ఆనే ధనవ్యయము యింత 
(శమవుం డేవికావు, రాబోవు సంచికకు “నూతన అభి వాయము 

లతో మీరు ఏవై_నాకొన్ని సూచనలు కావింపవేడుతున్నాను 

భాష సజీవమెనది కనుక సంఘము అభివృద్ధిచెందుటతో 

పాటు, చానంతటది సంస్కరింపబడక' విధిలేదు. తెలుగుభాషా 

వికాసమునకు వ, యే పద్దతులు అనునరించవలనో, వాటిని 

ఎటుల. అమలు జరుపవలెనో చర్చించుటకు కాంతలు 
ఒక దోటమీరు సమా వేళశపరుప [పయత్నింపవలెను, అయిసే మీ 

వలె సమస్యలను తుణ్ణంగా నిశితముగా తరచి పరిశీలించేవారు 

ఆశ్టుమందిలేరని నా అనుమానము, 

నాకు తెలుగుభాషా పరిజ్ఞానము అంతగాలేదు. నేను 

(వా నెడి తెలుగు మిక్కిలి పే బఖలవము, నాకు సంస్కృతము కి కొంత 

వచ్చును. అందువలన నా రచనలలో సంస్కృ శపదములు 

[పయు క్రమౌతూ వుంటవి. అపుడపుడు నేను. ఎమర్చన్ [(గంథ 
ములను చదవడంవలన నా వాక వ్రవిన్యానములో ఒడీదుడుకులు 

కనిపించుతూ అతని తె లిని అనుకరిస్తూ వుంటవి. అది ఎళ్ళె 
ట్టుగా వున్న యెడల ఆ పద్దతిని విరమింప |పయత్నిస్తాను. మీరు 
చూపినదయకు, సంపుటిని 'మచాను పత్రికలలో సమీతించెదనని 

భీరు వాగ్ధానము చేసినందుకు" నా ధన్యవాదములు. 

{69 



బొంబాయి. 

ర్_8ి.. 1812 

ప్రియమైన స్నేహితుడా, 

మీరు శెండవ శేదీన దయతో |[వాసిన ఉ_త్తరమును 

ఆన క్తి జనకమగు మీ రచనయును అందినవి. అందుకు అనేక 

ధన్యవాదములు, మీ వ్యాసము వచ్చేవారు సంచికలో అనగా 

18 వ తేదిన |పకటితమౌతుంది. ఇంకను అనేక వ్యాసములు 

పంపగలమని వాగ్దానము చేసినందుకు నాధన్య వాదములు, అవి 

అన్నియు పతికలో (పచురితము కాగలవు. 

ఇను (వాస్తున్న ఈ దిగున కొన్ని వ. సరిశీ 

లించితిరేని, నేను ఎంతయో కృతజ్జుడను. షురు గొప్ప పండి 

తులు; (ప్రతిభగల రచయితలు. కనుక ఈలేఖలో నేను కోరు 

తున్న దేదో మీరూహింపగలకు, 

"తెలుగు రచనలో [గాంధికమునకు బదులు జనులలో 

'వ్యాపింపగల శెలిని అనుసరింపవలనని మీమతము. ఆ విధముగ 

నను |వాయక కడుపాసము చేస్తున్న వాడనగుతున్న ప్పటికి, 

మీ వాదముతో వకీభవించుతున్నాను. దురద్భష్థవశమున నేను 
(వాసెడి "తెలుగు ఛారళ మైనది కాదు, నాకు సంస్కృతమున 

పరిజ్ఞానము న్వల్పము. అందువలన నాశ లిలో యిట్టి అ స్తవ్య స్తత 

పర్పడుతున్నది; దీనికితోడు శాస్త్రీయ పారిభాపీక పదముల 
విషయములో మన భాషకు స వ జదారి[ద్యము వుండ నేవున్నది. 

ఫీటిని సంస్కృత ధాతుశబ్దములనిండి సులభముగా సాధించు 

కొనుటకు మనకు వీలవుతున్నది. [పస్తుతకాలమున తెలుగు 
సాహిత్యమున సంస్కృతపదములు అనంతముగ వచ్చి చేరుటకు 
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ఈ పరిస్థితు లే (పథాన కారణము. రచయితలు బుద్ధిపూర్వకముగ 

“కేవలము తమ పాండిత్య | పక రకోనము జటిల ఆడంబర శబ్దము 

అను తమ రచనలలో [ప్రయోగింపరని నా విశ్వాసము. అయితే 

[పాచీన కవుల భావములను [ప్రయోగములను యింకొక రూప 

మిచ్చి తమ[గంథములలో (ప్రయోగించే రచయితలు లేకపోలేదు. 

ఏమైనస్సటకి, [గాంథిక ముకొరశే అన్నట్లు ఏ రచముళతా, 

ఆభావను తనరచనలలో వాడడని నానమ్మకము. ఇది సంస్కృతి 

లేకపోవుటవల్ల కాక, |పన్తుతము మనకుగల సంస్కృతిని అనుస 
రించి కలుగుతున్న సవాజఫలితము. 

[గాంథికమును మాత మే [పయోగింపవలెననే [గాంధక 

వాదులమతము న్యాయమైనది కాకపోవచ్చును. కాని మీరు 

దానిని అడుగడుగున పూనికవహించి (పతిఘటిస్తున్నారు. మన 

(పాచీనరచయితలు తమ [గంథములను [గాంథికమున (వాసి 

నారు, నేటి కాలపురచయితలు తమ రచనలను [గాంధికమున 

(వాస్తున్నారు. 

దేశమున బహుళ వ్యాపక మును పొం దేభాషను వాడవళే 

ననెడీ వారి స్టితి, (గాంధిక భాషయే అనుసరణీయమ నెడి వారి 

స్థితితో అభిన్నము కావలెను. ఈ ఇరుతెగల రచయితలకు ఎంత 
మాతము స్పర్ధ వుండకూడదు. ఈ రెండు వర్గముల రచయి 

తలు తమతమ ఆదర్శములను అనుసరించి భాషను సేవించవఠె 

ననియే అభిలతిస్తున్నారు. కాని [ప్రయత్నపూర్వక [గాంధిక 

శై_రియో, గామ్యభాషూ లియో, రచయితలకు లక్ష్య, 

సరమావధులు కానేరవు. అలాగ ఒకవేళ అయితే కావచ్చును 
"కాని, ఆశ లి రచయితకు ఆత్మ సంతృ, ప్తిని కలిగించగల దే 

తప్ప, ఉత్తమ పయోజనమునకు ఉపకరించదు. తమ నమ్మకము 
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లకు భంగము వాటిల్లగలదన్న వెరపుతో రచయితలు మార్గము 

తప్పి; [పొచుర్యమునవున్న పదములను కేవలము ఆ పదముల 
కోసమే అన్నట్లు, ఎంచుబడి చేసినట్టయితే ఉత్తమ పయోజనము 
"నెరవేరదు. మీరు అంటున్నట్లు మీకు [గామ్యభావమలో (వాయా 

లనేనా ప్రార్థన, కాని సిద్దాంతములకోసము మీ భావములను 

ఆ శె లిలో వ్యక్త కము చేయడానికి [పత్యేకముగ (ప్రయత్నించ 

వద్దని నా అభ్యర్థన, మన మహారచయితలందరు అ|పయత్న 

పూర్వకముగ తమ భావములను సులభ సరళ శైలిలో వ్య _క్తీక 
రించుటకు [పయత్నించారు. మీ రచనలలో మేకు వాడుక 

భాపూపదములను అక్కడక్కడ (పక్యక ముగ (ప్రయత్నించి 

[పయోగిస్తున్నట్లు పాఠకునికి పొడగట్టకమానదు,. వాడుక 

భాషపట్ల మీకున్న ఆ పతపాతచె వై ఫరీని" విడనాడి, మీసవహాజ 

ధారాళ కా లిలో మీరు (వాసినట్టయిశే, మీకు మీరు న్యాయము 

చేసుకున్న ట్రవుతుంది; భాషకు సేవ చేసినట్లవుతుంది. 

అడగనిదే యిటువంటి అభి|పొయములు వెలిబుచ్చినం 

దుకు నన్ను మన్నించగలరని ఆశిస్తున్నాను, 

పి. యన్ ; ఉమ్మునై జులో 12, 24 పేజీలలో అక్కరకు 

వచ్చే చిన్న చిన్న పుస్తకములను [పచురించవలెనని నానంక 

ల్పము, 12 పేజీలకు అర్గణా చొప్పున ధర ెట్టవలెననుకుంటు 
న్నాను, 48 ేజీలయితే ఒకబేడ; 458 పుటలకు మించి వపు స్ప 
కమూ వుండదు. ప్పకు తోచిన అభిరుచివున్న ఆస క్తివున్న 
విషయమును గురించి ఒక పుస్తకము (వాసి పంపితే మిక్కిలి 
కృతజ్ఞుడను; నేను భావిస్తున్న ఈ [వణాళిక పరితిన వుంశే 
జాగుండగలదో కొన్ని సూచనలు సూచి స్టే కృృతజ్ఞుడను, 
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అనంతపురం 

ర్ జూన్ 1912 

భు యమైన (శ్రీ అప్పారావుగారూ, 

మీ ఉత్తరం చేరింది. ధన్యవాదాలు. వాంటరు ఊటీనుంచి 
ఇంకొకచనెలలో బయలుదేరుతాడు, మెరు ఆయనను కలుసు 

కుంటున్నారని తెలియపరి చాను, 

ఇక్కడి వాడుకపచాలుశెలి పే కొన్నిపున్తకాలను మీకు 

నేను ఇవాళపంపిస్తున్నాను. అందులో కొన్నిపు స్తకాలు 

| బాహ్ముణులు రచించినవి: మరికొన్ని శూద్రులు | వాసినవి; 

ఇంకొన్ని మహమ్మదీయులు, కల్పించినవి. ఈ పుస్త కాలలో 
వాడిన మాండలికపదాలలో అంత శేడాకన్సించదు. కాని 
మహమ్మదీయులు రచించిన పుస్తకాలు పరిశీలించతగ్గవి, ఈ 

జిల్లాలో హిందువులు మాట్లాడే కొన్నిమాటలను వాళ్ళు 

చిత్రంగా ప్రయోగించారు. శేపో ఎల్లుండో మరికొన్ని పు_స్త 
కాలు సేకరించి పంపుతాను. 

నెను తెలుగు సొహిత్యంమీద ఒక వ్యాసం (వాయాలను 

కుంటున్నాను. ఆం|ధసాహిత్యంలో నూతనపోకడలను పరి 

శీలిస్తున్నాను, ఆం|ధక విళలో నూతనధోరణులనుగురంచి “న్యూ 

* క్రాన్స్ హీందూవిశ్వవిధ్యాలయంలో కొంతకాలం, మద్రాసు 

క్రిస్టియన్ కళాశాలలో మరికొంతకాలం ప్రొ ఫెసరుగా పనిచేశారు. దుహాకవి 
ఓిచించిన, “పూర్ణమ్మ కాసులు, లవణరాజుకల, ముత్యాల సరములు, 

డామన్ పితియస్, సీలగిరిపాటలు, ఇత్యాదిఖండకావ్యముల పై, 

శ్రీ శేషాద్రిగారు, ఆంగ్గమున “న్యూకరెంట్సు ఇన్ తెలుగు సొంగ్"అనే 

వ్యాసంవాశారు. చూ: “డి ఎడ్యుకేషనత్ రివ్యూ” జూలై 19.8, 

( 
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కరెంట్సు ఇన్ , తెలుగులిటనేచర్ ” అనేపేరుతోనో లేక “ఎక్స్ 
"వెర్మంట్సు ఇన్ తెలుగుపొయి టీ" అనే శ్రీర్తి కతోనో మీ గేయము 
అనుగురించి ఒక వ్యాసము[వాయవలనని కుతూహాలపడు 

తున్నాను. మీ నీలగిరిపాటలు [పతి నావద్ద వున్నది. ఇతర రచ 
నలు కొన్నింటిని పంపించకోరుతున్నాను. “మీ గీతములను తిరిగి 
మీకు అందచేస్తాను. మీరు కులాసాగావున్నారని ౪ ళలుసాను. 

ట్, సూర్యనారాయణరావు 
జీ 
తణుకు 

18_6_12 

లు యమెన అయ్యా, 
గో 

మీరు దయతో[వాసిన లేఖ అందినది. నేను మీకు నెం 
టనే జాబు వానసితిని; కాని మా గుమాసాలు దానిని ఆలస్య 

ముగా పోస్టు చేసితిరి. మనమనుకున్న కార్యము జూలై నెలలో 
తప్ప నెరవేరదు. రామచం[దరావు ఇతర పనులలో ' ని నిమగ్ను 
డె నాడు. అతను మనవెంట రావలి, 

మీరు లేవనెత్తిన సమస్య మిమ్ములను కలునుకొన్న 
పుడు చర్చించగలను, ఉత్తరములలో చర్చించడమువల్ల లాభము 
లేదు. మనము ఒకరినొకరము అపార్ధము చేసుకుంటున్నా మని 
నా అభి వాయము, చర్చించి ఒక అభ పాయమునకు వద్దాము, 
ష తిక లలొ చర్చలు చూసితిని కాని ఏమి [ప్రయోజనము] 

ఉదాహరణకు మ చాను మేయిలులో అచ్చయిన వా 
మును తీసుకోండి వ్యాసమంతయు, Pent ము. 
(వాయబడినది, అకాడమీ సమావేశ ఉదేశములను, దాని అభి 
(పాయములను వ్యాసకర్త అపార్థము చేసుకున్నాడు. శృంగార 
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కావ్యముల సమస్యను ఆయన సరిగా అర్థము చేనుకో లేదు. 

పతికలలో (వాతలు ఇలాగునే వుంటవి. 

వ|తికలలో చర్చలవల్ల |పయోజనము సిద్ధించదు. వ్య క్రి 
య (థి లా 

గత సమావేశములు, చర్చలవలన భావకు నిజమైన ఉపకృతి 

చేకూరగలదు. ఓటమి, “ెలుపులను లెక్కచేయక, మర్మము 

విడిచి మనసువిప్పి చర్చించుకొనవలెను. 

నేను రచించిన [గంధ ములను మీకు పంపినాను వ్యాక 

రణసూతములను పాటించుతూ ఫీ ఆశయములను నేను 

సాధించినాను. ఆర్ధిక చరిత రాధారాణి మాధవకంకణము 

మొదలైన నా (గంధములను మీరు పరిశీలించిన ఈ విషయం 

ణెలియగలదు. అవి జాగుగానేవున్నవందురనుకుంటాను. ఇపు 

డింకొక పుస్తకమును అచ్చువేయించుతున్నాను. అచ్చయిన 

వంటనే మీకొక (పతిని పంపగలను. అవును, చేను అందులో 

విరళముగా విసంధిని పాటించితిని. 

మిరు [పబోధిస్తున్న సంస్కరణమువలన, |గామ్యశబ్దము 

లను [పయోగించి, ఆ (గంధములను (ప్రజలకు విడుచు పెట్టు 

అవకాశము కలుగుతున్నది. ఈ భాషనే [ప్రభుత్వము ఆమో 

దించవలెనని మీ పట్టుదల. సరిగ్గా అదే ఎంతమాతమూ కూడ 

దని నామతము, ఈసారి (వాసే వుత్తరములో పవరముగా 

పేర్కొనగలను. 

a 2 * 
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(శ్రీ. జి. వెంకటరంగారావు * 

టి ప్రి కిన్ 
2. 7.12 

పియమెన (శ్రీ అప్పారావుగారూ, 
p= 

జూన్ $0 వళేదీన మీరు [వాసిన 'లేఖ అందింది. శృంగార 

రసవిషయమై, మనదృక్పథ మేమిటో మీరు (శ్రీ) జె. అచిన్సన్కు 
బోధపరిచినందుకు సంతోషం. (బౌణ్యం మీరు పంపించనున్నా 
రని (శ్రీ) వెంక శేశ్వర్లుకు ఇదివర కేచెప్పాను. కాని ఇంకా పంప 
లేదు. ఆ విషయం మళ్ళీ హౌచ్చరిస్తాను. బెంగాలీలో పారిభాషిక 
పదాలనుగురించిన వివరాలు, రిప్పన్ కళాశాల (పిన్సిపాల్ మీకు 

తెలియచేశాడా? పట్టిక అందినదా? అందకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి 

ఆయనకి ఉత్తరం |వాద్దురూ; 

ఆనర్ఫ్సుపేపర్ణు మీరు నాకు పంపనక్కరలేదు. వాటిని 
గురించి భోగట్టా అంచేవరకు దచదాయండి. ఈ కమీషనును మన 

చెంతకు ఎందుకుపంపించాలో నాకర్గం కావడంలేదు, సంగతులు 

ఎప్పటికప్పుడు మీకు తెలియవరుస్తూవుంటాను,|పొఫెనరు రంగా 
బారిగారు నెమ్మది నెమ్మదిగా కోలుకొంటున్నారు. గండం 

గడిచి బయటపడిన శ్హైలెండి. మా బావమరిది సంగతి మరవరని 

తలుస్తాను. నేను చెప్పినది, దయయుంచి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. 
నారాయణమూ రి, మంగవతినాయుడు గార్లకు నా నమస్క్మా.రా 

లని చెప్పండి. ఎన్టెటుల్యాండు ఆక్టు విషయమై ఫౌలరు ఒక 
పెద్ద జవాబు (వాశారు. 

4 4 4 

. * గృమ్ముడూరి వెంకటరంగా రావు. 
అ మును. ఎను వతనానమతతినతున వరన అబల తానానానా 
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రి స్ కిస్ 

8 జూలై 1912 

ప్రియమైన (శ్రీ అప్పారావుగారూ, 

నిన్న నే షువుత్త తరం అందింది, కొత్త పర్వాట్లుకు మహో 

రాజావారు అంగీకరించినందుకు సంతోషం. శ) శ్రీనివాస 

అయ్యంగారు ఊశునుంచి నిన్న తిరిగి వచ్చారు. ఆయనను 

కలుసుకొని చాలాసేపు [పసంగించాను. (శ్రేయస్ . నాయర్ 

గారి సంగతంతా ఆయనకిపుడు తెలిసింది. పూర్వం ఆయనంు 

వున్న |భమలన్నీ పోయి నాయర్ గారీ అసలు వ్య_క్తిత్వాన్ని 

చూడగలిగారు. అందుకు నాశెంతీ సంతోషంగావుంది. ఆయ 

నతో నాకుకలిగిన ఆ కొద్దిపాటి పరిచయంవల్లి, (శ్రీ వీ ₹; 

అయ్యర్ గారి చూరదృష్టివల్ల, నాయర్ గారి స్వభావం నాకా 

నాడే తెలిసింది. అయ్యరుగారు మనుషుల వ్య క్రిత్వాన్ని అవలీ 
లగా ఆచూకీ తీసి, ఇమే కనిపెట్టగలిగవారు. మెరిసేదం తా 

బంగారంకాదు. అలా అనుకొనేవాళ్ళకు నాయరుగారి పోకడ 

ఒక గుణపాఠం. 

ఈ వెళరా తి [పొఫెసర్ రంగాచారిగారిని చూడడానికి 

వెళతాను, మీ సం దేశాన్ని ఆయనకు అంద చేసాను, ఆయన 

[పయాణంచెే సె స్థితిలో లేరు, నీరసం తగడానికి ఇంకొక నెల పడు 

తుంది. |జౌను నిఘంటువుమీద, శృంగార రసంమీద మీ వ్యాసా 

లను సాధ్యమైనంతత్వరలో నాకు పంపించకోరుకున్నాను. 
కావ్య(పకాళికను ఇవాళ మీకు పోస్టుచేశాను. [వస్తుతం నేను 
త. మందుని జొచిత్య విచారచర్చను పరిశీలిస్తున్నాను. చక్కగా 
వుంది, 

% ణో 2 
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టి స్టి కేను 

1.218 

ప్రియమైన అప్పారావుగారూ, 

మీరు నిన్న |వాసిన ఉత్తరం అందింది. ఎమ్ ఏ. పరీజాధి 
కారుల సమావేశం మీరు నూచించే తేదిన మనం ఏర్పాటు 

చేనుకుందుకు నాకుసంతోవషం. కానినాకునాలుగయిదు రోజుల 

వ్యవధి అవసరం, అందుకువజేదీ మీకు అనుకూలమో, ముందుగా 

తెలపండి. 15 వ తారీఖున మీకు వీబుంటుందా? నూర్యనారా 

యణశా (స్త్రిగారు ఈవేళపొద్దున్న నన్ను కలిశారు. 15 వళేదిన 
సమావేశం జరుపమని ఆయన సూచన, 

వి. సూర్యనారాయణరావుగారు 

_ మచిలీపట్నం 
20.6.14 

ప్రాయమైన అ వ్వొారావు గారూ, 

మీ వ్యాసములను పత్రికలలో చదువుతున్నాను. జయంతి 
రామయ్యగారివల్ల భా పాభివృద్ధి జరగదు, తెలుగు అకాడమీ 

స్వరూపం మారితీరాలి. శబ్దశాస్తాన్ని మధించిన గిడుగు రామ 
మూర్తి సంతులు గారివ౦టి ర్గ్దంతఈ లు మనకు ఆవసరం. 

నిఘంటు వ్యవహారం* ఆతి అసహ్యాకరంగా శయారయింది, 

జరుగుతున్న జాప్యం అంతా యింతాకాదు. నిఘంటు నిర్మా 

ణంగురించి కొవ్వూరు న్యాయవాదులు (శ్రీ తల్గ్జాపగడ 
సూర్య నారాయణరావుగారు (వాసిన వ్యాసం మీరు చదివి 

* ఆంధ్ర సాహిత్యపరిషత్తువారు తల పెట్టిన నిఘంటు నిర్మాణం, 

సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు. 
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వుంటారు. ఇఏ మీ స్వంత విషయంగా థావించి మీరు పూర్తి 

దాధ్యత వహించకపోతే నిఘంటు నిర్మాణం జయప్రదం కాదు. 

మై రిప్పటిశే వృద్దులయిపోయినారు. వెనకటి ఓపిక లేదు, చరిత 

రచన అలాగుననే వుంచివేసినారు. ఇతర వ్యాపకాలు తగ్గించు 

కొని, మీరు తలపెట్టిన చరితను, పూర్తిచేయడం మంచిది, 

దానినీ నిఘంటువును దేశానికి మీకు సమర్పించాలి, మిరను 

కుంటున్న విశాఖజిల్లా చరత త్వరలో వెలువడితే, అది, ఇతర 

జిల్లాల వారికి ఆదర్శ పాయంగా వుంటుంది. మీఆరోగ్యం ఎలాగ 

వుంది? విజయనగరం ఎప్పుకు వెళతారు? 

ఎస నులి! డ్ర నార రాయణమూ రిగారున 

కలకత్తా 
12.12.12 

వింతమా, 

నేనిక్కడ 'కేమముగా బవేశించినాడను. మీరు మెడా 
సుకు బయలుదేరి యుందురు కావున దిని నక్కడికి బంపవలయు 
నని యింగ్లీషు మునిషికి జెప్పి వారిపేక బంపుచున్నాను, 

ఇంత వేగముగా మకు త్తరము [(వాయవలనిన పని లేక 
పోవును గాని నిన్న నేను తొందరగా నజరుమవాలుకు బోవు 

చుండగా మీరు కొన్ని మాటలు శలవిచ్చినారు. అందుకు త్త 
రము వ. చెప్ప లేకపోయినాను. మీవంటి పురుషుల (ప్రశ్న 

పట్టభ[ద్రులు, చెముడు జమీందారుకు కొంతకాలం ట్యూటరు; 

విజయనగరం కళాశాలలో కొంతకాలం లెక్చిర , రాజువద్ద సెక్రటరీ. 

(గౌ ందికభాషాూవాది, “అడవిమల్లెలు' మొదలై న పద్యకొవ్యాలను ర్చిం 

చారు, 
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ములకు దగిన జవాబు చెప్పుటకు కొంతయాలోచన కావలెను; 

అప్పటినుండియు జిత్తమాయంశములం దే కాపురముండి యీ 

యు_త్తరము [(వాయువరకు నుండబట్టనది కాదు, 

మీరు నాయందు శెండు నేరములు మోపినారు. 

మె డాసు మహాజరుకు, సంతకము చేయుట మత భేదముచేత 

మిక్రిని నేరములుగా గాన్సించుట న్యాయమే, కాని నాశెలాగు 

నేరములు? నేనొకరికేల భయపడవలెను. అమూల్యమైన మీ 
స్నేహము దీనివలన బోయనేని యీ పనులు తప్పే. కానియది 
యింతటితో బో యెడి భాగ్యము కాదు; మీరును నాక'భి| పాయ 

స్వాతం త్య మియ్యనంతటి సామాన్యులు కారు, ఒక్కచో 

నాపని నించార్హ "మే యగును. మనమందరము సత్య పియులము 

ఎంతటి సామాన్యుడును సత్యము దాటినప్పుడేదో మిష కల్పిం 

చుకుదాటును గాని సత్యము నాకవనరములేదని చెప్పి తప్పడు. 

కాబట్టి నే చేసినపని యిదివరలో నా మతమును (పకటించు 

ఖ్ బ్రీటిష్ గవర్న మెంటువారు ఎర్పురచిన విడ్యాశాఖవారు ఉపే 

తంచుటవల్ల దేశభాషారచనాభ్యాసము పూర్వసం ప్రదాయంప్రకొారము 

బడులలో జరుగలేదు. దాసికిమారుగా “కృతకగ్రాంధికాంధ్రభాష” పెద్దల 

ఆదరణకు పాత్ర మైనది; శిష్ణవ్యవహాతమందున్న వాస్తవమైన దేశభాష 

“గ్రామ్య మైనది, పూర్వ సంప్రదాయం మరల నెలకొల్పుటకు వ్యాష 

హోరిక భాషాభిమానులు చేసిన ప్రయత్నము ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు 

వారి అసత్య ప్రకటన వల్ల నిష్బులమైనది.... 185(వ సం॥ మొదలుగా 

బడులలో తెలుగుపిల్ల లకు విద్య నేర్పడమునకు చేసిన ప్రయత్నములు, 

లోకవ్యవహారములో ఎక్కడా. ఎప్పుడూ, ఎవ్వరూ (పండితులయినా) 
వాడని ప్రాచీనాంధ్రభాష విద్యాబోధకు సాధనముగా అంగీకరించడము 

చేత, నిష్బలమయినందున, శిష్టవ్వవహారమందున్న తెలుగు భాషనే 
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కొనిన దానికి విగుద్దమయిన యెడలగాని సంతకములు చేయించు 

టకు దంటాలు పడుటలో నేనితరుల నిర్బంధించి వంచించిన 
గాని నాయందు దోషారోపణ చేయవచ్చును. మొట్టమొదట 
నేను తంటాలు పడనేలేదు. అవకాశములు నాకు వచ్చినరోజునే 
మహారాజులుంగారు విజయనగరము వచ్చుటచేత నాకందును 
గురించి యాలోచించుట'కై నను సావకాళము లేక రామానుజా 
చారిగారి కిచ్చ దొరికినన్ని సంతకములు నంపాదించుమని కోరి 

నాను, మున్న సాయిం కాలము కొంతమంది తగు మనుష్యులు 

నాకుదటస్థమైనారు. వారికాగితముల సంగతి కొంచెముబోధ 
జేసినంతక ములుచేయ నిష్టమున్నచో "జీయవలెనని యడిగి నాను, 
అందువై నొక్కరు అప్వ్పారావుగా శేమందురో అన్నారు. 

ఆమాట విని వారికిదిపరకిచ్చియున్న సంతకములఫారము లాగి 

కొందుమన్నంత యసహ్యాము పుట్టినది. కాని తొందరపడక 

లౌకికవ్య "వహారములలో పెచ్చ్దలందరూ వాడుళూన్నట్టి, బచపిల్లలచేత 

గద్యరచనాభ్యాసము చేయించవలసినదని ఇంచుమించుగా ఇరవై యేళ్ళ 

[క్రిందట విద్యాధికారులు విధించినారు. ఆ విధానము పూర్వ సంప్రదాయ 

విరుద్దమనిన్ని, పూర్వులు ఎవరూ. వాడుకభాషలో (గంథాలు రచించి 

ఉండలేదనిన్న్, సంభాషణలో శిష్ణులు వాడేదయిన దేశభాషగ్రామ్యమనిన్ని 

| గామ్యుభాష ప్రయోగార్హముకాదనిన్ని ఆ౦(ధ్రసాహిత్యపరిషత్తువారు 

తేపంపనాటి వారి ప్రతిష్టా గౌరవమూ సలుకుబడీ ఆకాలమందు అధిక 

ముగా ఉండినందున, వారి య తెలుగు దేశములోని 

ష్ స! “తీర్మానాలు' చేసి, గవర్న మెంటువారికి మహజర్ నామాలు 

పంపి, చాలా ఒత్తిడి కలుగజేసి “మాతృభాష'* బడిపిల్లలు అభ్యసించ 
కుండా ఆటంకపర్చి కృత కృత్యులయినారు. ల్ 

కళాప్రపూర్ణ గిడుగు రామమూ ర్లీపంతులుగారు, 

అలాంటి మహాజర్ శరం ఇదిఒక టి; 
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నన్ను నేవారించికొన్నాను. మరునాడు వారు (మరెవ్వరు 

గారు. అప్పయ్య) వట్టికాగితము తీనుకువచ్చినపుడు సంతకము 
చేనినాడా లేదా యనికూడా జూడలేదు. మరియొకరు వాగ్యా 

దమున కారంభించినారు. వాదమవనరము లేదు, ఇదిగో మహా 

జరు. చదివి చేనితే చెయ్యండి లేదా మానవచ్చు నన్నాను, 
అక్కుడికిని వారు వాదము మానకపో యేటప్పటికి నె [పతి 

వాద మాడినాను. అందున్న వారు కొందరొక పక్షము మరి 

కొందరు మరొక పథమెనారు, ఇంతకన్న  సక్కువతంటాలు 

వడ లీదు, 

ఇక నేనసంతకము చేయుటలో గలిగిన రండాగర్భ 

మేమో శలవియ్యవలను. నా మతము తమకు విశదమే. సలకణ 

ముగాగాని తెలుగు (వాయగూత దని లమ౯[ం వీరుద్ధ్యమైనది 

బాలురు చదువగూడదని, లకణమన్న నేమో మొదలగు సంగ 
తులు చర్చింపవలసిన చోటిదికాదు. మహాజరు కోరినదియు 
నదియే ఈ కోరికల నిల బెట్టుటకు మహజరులో (వానిన కొన్ని 
సంగతులు నాకు నపాతుకముగ గాన్సింపలేదు. అవి అబద్ధము 

అనికూడ చెప్పగలను, అట్లని మహజరంతయు నిరసించుట 

న్యాయమా, ఇంతకు నాసంతకముకన్న బహిరంగముగా నా 

యభి పాయములను వెల్లడి చేయుటకు యత్నించి మె[డాను 
మెయిలుకు [వాసినానుకాదా! ఆలాగు (వాసిన యువనాంస 

మందలి వాదములు మపహాజరువాదములును గొట్టివయునా 

వేయవా? ఇంతకన్న ధారాళమైన (ప్రవర్తన మరి యెవ్వరి 
యందై నగలదా? నాసంతక మును ఉపన్యాసమును దగ్గిర బెట్టి 

విమర్శించి మరి నన్ను నిందించవలెను, నేను సంతకముచేసినా 
నన్నమా[తముచె మికు గోపము వచ్చినది. ఇంత పరమశతాసహా 
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నము మీకుగూడదు. మీకు జడిసియే అప్పయ్య సంతకము 

చేసినాడు కాదు, నేనుకూడ నాలాగు చేయుమన్నా రా. ఆలాగు 
చేసితినేని మీకు నాయందు గౌరవముండునని యెంచవచ్చునా? 
లౌక్యుడవందురు కాబోలు, కాని సత్యవాది యనియునందురా! 

మీ జవాబు చూచుకొని నా సంతకము వితుడా చేసుకోను, 
మీరు మ్మచాసులో బొెడిచేపొడుపుకై యెదురు చూచు 

చున్నాను. రామయ్యను రెండు సంగతులలో ల్చుకొందురుు, 
కాని మెమోరియల్ లోని విజ్ఞ ప్తి న్యాయము కాదని వాదించి 

"లేని యాం[ధపపంచమంతయు మీతోకకు తాటాకులు కట్టక 
మానదు. ఒక్కశుభ (మీకశుభ) వార్త తమకు విన్న వించవలసి 
యున్నది. (క్రీ శ్రీశ్రీ) విజయనగర మహారాజావారు మా 
పక్షము !!! ఇప్పుడు మాబల మొక్కమారు తలచుకొండి. 

(శ్ఫేనివాసయ్యంగారికి నా నమస్కారములు మనవిచేసి 
నా యు_త్తరములకు జవాబియ్నునందుకు నాకు గలిగిన కోపము 
వారు కార్యసిద్ధి చేసినగాని తీరదని చెప్పవలెను. మీ యుభయుల 
సహాయముచేతను ఆ పని నెరవేరునని యాళపడుచున్నాను, 

చి త్తగించవలేను. 
జ & షా 

కొండా వెంకటస ఏయ్యపంతులుగారు 

గుంటూరు 

8 నవంబరు 14 

వయ మి[తమా, 
య! 

మీలేఖకు కొంచెం ఆలస్యంగా సమాధానమి స్తున్నందుకు 
మన్నింపకోరుతున్నాను. ది ఇంటర్భీయటు "తెలుగు కాంపో 
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జిషన్ కమిటీ రిపోర్టు, ది తెలుగు కాంపోజిషన్ కాంటవర్సీ 
రెండూ నాకు పంక మీరు కోరినట్టుగా, చేను వాటిని 

"ఇండియన్ క్లబ్" కు అందచేసాను. 

ఇక్కడ "ఇండియన్ క్లబ్' కాక దియం గ్మెన్స్ లై [బరీ 
అసోసియేవను అనేపేరట ఇంకొకసంఘం వుంది. ఈ సంఘానికి 

నగరంలోని యువకులు, ముఖ్యంగా జూనియరు లాయర్లు హోజ 

రవుతూవుంటారు. మీకు ఇంకొక సెట్టు పుస్తకాలను పంపించ 

డానికి అవకాశంవుంళు, అలా పంపించడం వృధాకాదనుకు. శు 

తప్పక నాకుఅందచేయండి. వాటిని నేను దియం గ్మెన్స్ లై బరీ 
అసోసియేషనుకు ఇస్తాను, 

వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి గారు 
నెల్లూరు, మూల పేట 

17.1.1 

వచ్చె ండవశేదీన మీరు దయతో |వాసిన ఉత్తరము 
అందినది. మీ ఆరోగ్యం సరిగాలేనందుకు నాకెంతో విచారముగా 
వున్నది. సైనిక అనుభవము వ్యననములలో చేర్చదగినదని మీరు 
అభి ప్రాయవడుతున్నారు సై న్యముకావించే మహాఘన కార్యము 
నరమృగయా కనుక, అని మీఅభి|పాయమును దృఢపరుస్తున్నది, 

ఎపుడు పిలిచినా, హాజర్ణ్యే నవుకర్లు మీకు అనేకులు. 

అలాంటపుడు కాఫీ * మీరే ఎందుకు స్వయంగా కాచుకుంటు 

* కాఫి కొచుకుంటున్న పుడు, మరుగునీళ్ల పడుటవల్ల, మహాకవి 

చేతులు బౌొబ్బలెక్కినవి, అప్పుడాయనకు జ్వరం. 

[చూ: మహాకవి డైరీలు, పుట £58] 
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న్నారో నాకరము కావడములేదు. భారమైన పనులతర వాత, 

కొ తరిలీఫ్ కోసము మీకే యిలాంటిపనులు కల్పించుకుంటారు 

కాబీోలును. నా కాపీ నేనే కాచుకుంటానంకే దానికి కారణం 

వున్నది. నాకు నవుకర్ణులేరు; ఇతర్జుచేస్తై రుచివుండదు. ఈసరికి 
మీచేయి నయమయిందనుకుంటాను. 

[పొచీన పద్య కావ్యములతో పాటు, సమకాలీన పద్య 

కావ్యములను, కట్; విద్యార్దులకు పాఠ్య|గంధములుగా నిర్ణ 

యించవలెనని మీ అభిమతము కాని, యిప్పట్టున, ప్పీక్రౌళ్ల విష 

యము చె వెప్పవలసివస్తున్న౦దుకు విచారిస్తున్నాను, ఇప్పటి కపి 

త్యము చాలమటుకు వట్టి ఊక, దినిని క్లాసికల్ కవిత్వముగా, 

పరిగణించడానికి వీలులేదు. a అర రత పూజ్యము. వ్యాకర 

ణము దుష్టము; ఛందస్సు గేపభూయిష్టము; నాట్యశాస్త్ర 

మర్యాదలు బొ త్తీగా కం నటే జాచిత్యము, వివేకజానము 

మృగ్యము; ఇవీ, శటికాలపు రచనలలో కనబడుతున్న (పథాన 

లకణములు నేను (వాసిన [వతాపరు[దీయము నాటకములో 

విద్యానాథుని రంగము, ఈదవోషములు లేనిదాసీనిగా భావించి 

దానిని పాఠ్యభాగముగా నిర్ణయిం చినట్టయి శే, మీరు నాపట్ల 

చూపుతున్న  గౌరవమునకు గకృతజ్ఞ తాభివందనములు. దీనికి 
మారుగా ఇంకొక రంగమును పాఠ్యభాగముగా మంచిదని 

సను సేర్కొనజాలను. 

ఆము కృమాల్యద వ్యాఖ్యానము ఎంతవరకు కొనసాగిన 

దని మీరు అడిగినందుకు సంతోషము. నా రచనా వాాసంగమును 

గురించి మీరు భోగట్టా చేసినందుకు “కృతజ్ఞుడను; తృతీయా 

శ్వాసము పూర్తిచేసిన పిదప నాకు అనేక కష్టములు తటస్థించి 
నవి శెరటములవలె వచ్చి మీదపడుతున్న కష్టములకు తట్టుకొన 
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లేక చెన్నపట్టణము వదలవలసివచ్చినది. ఆ కష్టములు నన్ను 
చెన్న పట్టణమునుండి తరుముటయేకాదు; ఈ లోకమునుండి 
నన్ను తరుమకొట్ట న. వీటికితోడు శరీరమున 
అస్వస్థత; సట్ ఒక బాధతో అయిదు నెలలపాటు [శమ పడు 

తూచే వుంటిని,. 

ఇటీవల వావిళ్ళవారు (పచురించిన ఆము క్తృమాల్యదను 
గురించి మీరు పేర్కొన్నారు. దానిని నేను చూడలేదు. ప్రతి 
ఒకటి సంపాదించి చూసాను, ఆ ము కృమాల్యద కృతికర్త ర 

ఎవరో నిర్ధారణ చేయడానికి శాసనములను యితర పత్రములను 

పరిశీలిస్తున్నాను. కాని ఇంతవరకు తగిన సమాచారము లభించ 

లేదు. అంతవరకు ఆ ముక్త మాల్యదను శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు 

రచించినాడనే సీర్థాంతముపట్ట నాకు నమ్మకము లేదు. 

నిజమైన సాహిత్య వ్యాసంగమును హర్షించగలవారు 

మన చేశములో బహుుక్ కొద్ది, ఆ కొద్దిమందిలో పీరుఒకరు. 

అలాంటిమీరు, శృంగార నై. పధముపె వ్యాఖ్యానము ఎలా 

వున్నదో, (వాసినారు కాదు, అనర్హులు వేయిమంది పొగడినా 

తెగడినా, [పయోజన మేమిటి? మీరు మీ అభి పాయముగా 

నాలుగు పంక్తులు |వాయనందుకు, నా మనసు కోభపడుతున్న 
దంచు, మీరు ఆశ్చర్యపడనక్కరలేదు. శృంగార నైషధము 
వ్యాఖ్యానముమీద మెనూరునుండి (శ) రామలింగా నెడ్డిగారు 

దయతోపంపిన అభి|పాయమును, మీ పరిశీలనార్ధము ఇందులో 

జతపరచివుంచాను, ఒక విషయమును, “గౌరవనీయుడై న 

స్నేహితునికి తెలియ చేయడము తప్ప, రెడ్డిగారి అభ్మిపాయ 

మును మీకు పంపడములో నాకు వేరే ఉద్రేళములేదు. 
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మె[టీకు, ఇంటర డయిటు, వీ ఏలకు సంబంధించిన 

"బోర్లు ఆఫ్ ఎన్షామినర్స్స్' నుండి నన్ను తప్పించినట్లు మీశెరు 
G జ ౧ | 

గుదురు. మీశేకనక నాయెడల దయచూపి వుండినట్టయితి, 

యిది సంభవించెడిది కాదేమో అనుకుంటాను. 
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ఆంధ్రసా హి హిత్య పరిషత్తు" 

“ఆంధసాహిత్యపరిష్క తార్య నిర్వాహక సభ 1915 సం 

వత్సరము, ఫీ!బవరినెల 20 వ శెదీ, శనివారమునాడు ఉదయము 
8 గంటలకు బెజవాడ సోషల్ క్లబ్బులో సమావేశమగును,” 

నిదబోతున్నానా! అనుకున్నాను, కళ్లునులుపుకొని, 
తిరిగి నిదానించిచూశాను, కార్జుమీద అచ్చుఅతురాలు స్పష్టంగా 
కన బడ్డాయి, షేక్స్పియర్ అన్నట్లు కలలై నా యెరగని 

కార్యాలు యెన్నోవున్నాయి, అందులో ఇదినొకటి కావచ్చును, 
అనుకున్నాను, 

అయితే చెన్నపట్నం రాజధానిలో జరుగుతూవచ్చిన 

సభ రెండువందలయాభయి మైళ్ళు ఉత్తరానికి యెలా 'డేశీరిం 

4 1015 లో మొదట చెన్నపట్టంలో జరపాలనుకున్న సమావే 
శాన్ని వ్యావహారికభాషావాదులు హాజటుకాకుండా, వ్యపధిలేకుండా 
హఠాత్తుగా ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తువారు బెజవాడకు మార్చివేశారు. ఇది 
అప్పారావుగారు తెలుగున వ్రాసిన వ్యాసం, ముదితము, 

అంతకుముందు జరిగిన తణుళు సభలో వ్యావహారికథాషా తీర్మా 

నాన్ని గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారుప పొదించారు. కాసి అది 

నెగ్గలేదు. ఇటువంటి ఉపద్రవాలు ఇకముందు కలుగకుండా, వ్యావహారిక 

భాషావాదులు తము పరిషత్తులో సభ్యులుగా చేరకుండావుండేలాగ పరి 

షత్తు "పెద్దలు కట్టుదిట్టాలు “చేసుకున్నారు. 
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దనీ శంకపొడమింది. కారణం వినా, 'కార్యం౦వుండబోదు. ఆలో 

చించిన కొద్ది కారణాలు శరపరంసరగా స్సురించాయి. 

ఆంధ దేశానికి ఒకప్పుడు బెజవాడ రాజధానిగా వుంజేది. 

సార్వభెముడై న కృష్ణరాయలు పూర్వ దిగ్విజయ యా|తకు 

విచ్చేస్తూ జెజవాడలో కొన్నీ దినములువున్నాడు, హియంత్ 
సొంగ్ అనే చై నాదేశపు జెద్దయాతికుడు బెజవాడలో కొన్ని 
దినములుగడపాడు. యుబోనెటొపర్ సెయ్, అనే పరానుయోా | త్రి 
కుడుకూడా బెజవాడలో కాలుఊ నాడు. పరీవత్తుకు కొంత కాలం 
సెకటరిగా వుండిన మ. రా. రా. హనుమంతరావు పంతులు 

గారు బిజవాడలో యిప్పుడు చెయిరుమానుగా వున్నారు, 

యింకా కారణాలు కావాలా? బెజవాడదగ్గిర యెన్నో 

3 వెళ్ళు కలుసొయి. బెజవాడ, చెన్న పట్లానికి విజయనగరానికి 

మధ్యనుంది. ఇం దకీలాదిహీద అర్జునుడు తేపన్సుచేశాడు, యుద్ద 

మల్లుడి శాసనం0. 

“ఆగు! ఆగు! యిన్ని కారణాలు చెబుతున్నావుగాని, 

ఆం[ధసాహిత్యవపరిషత్తుకూ, యీ కారణాలకూ సంబంధ మేమిటో? 

ఆం|ధ'వాజ్మయానికి, చ|కవ ర్త, తిక్కన సోమయాజిగదా! 

అట్ట తిక్కయజ్వ, ఉ_త్తరరామాయణంలో 'సారకవితాభిరాము 

గుంటూరు విభుని మంతి భాస్కరు నుత్పీతామహుని దలతు' 

అన్నాడు. అంతటి వాడితాత పాలించిన గుంటూరులోనే, యేల 

నభ జరగకూడదూ+ి అని ఒక నవనాగరికుడు అన్నాడు. 

* చెసిన దానిక ల్లా అడ్డు చెప్పడ వేంనా తెలివికి చివ్నా? 

'బెజవాడలోనో, ఆ కాళంమీదోః యెక్కడో ఒకవోట సభచేస్తు 

న్నారని సంతోపించరాదా? ఇది చేయకపోళే మెరు చే సేచమిటి? 
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ఇన్నాళ్లూ సభ చేయకపోతే, మీశేంచేయగలిగారు*ొ అనీ సమా 

ధానం చెప్పాను, 

'మోడన పిల్ల కాయలకు పెద్దల యెడల (పప త్తి త్రి తక్కువ. 

“వ్పప్రశబనో యేన గతస్సపం థాః "అనీ వారి అడుగుల్లో అడుగు 

వేసి నడవరు. ఎంతటివార్నీ తప్పులు పడతారు; వాళ్ళశంకలకు 
సమాధానం చెప్పడం యెంతటివాడశకె నా, ఒకప్పుడు కస్టసార్య 

మవుతుంది. మరివొక' బుద్ధిమంతుడు అన్నాడు. బెజవాడలో 

సభ చేయడం పద్దతి కాదట. ఏమి అనాలోచితమయినమాట! 

కాన్ స్టిట్యూవనులో విద్వ్యాంనులైన స్మకటరీలు చేసేపని 

యేమూలనై నా యిమడకపోతుందా? 

చర “సరినయ్యా! ఇమిడిందనుకుందాం గాని హటాత్తుగా 

బెజవాడకు డేకిరించినవారు కోపు ఉ త్రర|ధువానికి జేకిరిస్తారు. 

'చెన్నపట్నంలో సభథచే_స్టే అక్కడ నివసించి ఉన్న మెంబర్లు 
మీటింగుకు రావడానికి న అక్కడైన మీటింగులశే 

కొంతమంది అక్కడివారు రారు. ఆలాటి స్థితిలో వృత లూ 

వ. జెజవాడ మీటింగుకు వెళ్ళబో శారా? ఆ చెన్న 

పట్నంలోనై నా వై జిల్లాల "వెద్దమనుమ్యులు వచ్చే రోజుల్లో 

అనగా లెజి స్టేటివ్ శోన్సిలు మీటింగు మొదలయిన సీటింగుల 

"కాలమునకు ) సామీష్యంలో పంషళ్కార్య నిర్వావాకసభ చే_సే 

నలుగురు రావడానికి అవ కాళశం కలుగుతుంది. అదంతా మాని 

తోచినపుడు తోచినచోట, ఆవాయిదాస్తుగా సభలు చేయడ 
'మేమిటయ్యా?” అని ఉపన్యసించాడు, ఇంకొక బుద్ధిమంతుడు. 

కొంచెం ఆలోచించిన పె మై, బలవ _త్రరమైన సమాధానం 

తోచింది. "యందుకు తోచదూ? మాట్లాడ్డానికి పనిచెయ్యడానికి 
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చాలా దూరం, పదిమంది చేరితే మాటలు మెండవుతాయి. 

పన్లు పాడాతాయి, కోడొకడకు తీస్తే కొమ్మొకడు. తీస్తాడు, 
ఒక డొనంశే ఒకడు కాదంటాడు. అందులో హిందూటేళానికి 
పార్ల మెంటరీ గవర్న మెంటు యెంతమాతం పనికిరాదు! గనుక 
పనులన్నవి ఒకరిద్దరిమీదనే జరుగవలసినది, కడం మెంబర్లందరూ 
హోయిగా పడుకొని నిదపోవచ్చును! పనితో వారికేమీ పనిలేదు. 

కారణం లేకనేనా, అలా అనుకున్నారు? ఆంధ మహో 
జననభకు అంటకుండా సాహిత్య పరిషత్తులు యెలా కాపాడుకు 

వస్తున్నారో! ఈ జ్ఞానం అప్పుడు నాకులేక్క తొరిసంవత్సరం 
ఆం[ధసాహిత్య పరిషత్తు యొక్క సాంవత్సరికనథ ఆం(ధమహాే 
జనసభ తోపాటు బాపట్లలో జరగవలసిందసి, యీ సంవత్సరం 

విశాఖపట్నంలో జరగవలసిందని నొక్కి చెప్పాను. నామాటగా 
నా మ్మితులు విని ఆలా చేసివుంశకు ఆంధమహాజనసభలో 
వుండే నవదేశాభిమానుల డో కాకు సాహిత్య పరిషత్తు మూడు 
ముక్కలయిపోయి యుండదా+? 

ఐతే నిన్నగాక మొన్ననే ఆంధ మహాజనసభ కూడినది 
గదా, ఆ సలంలోనే పరిషత్కార్య నిర్వాహకసనభ  యేలా 

చేయతలచేరు? 

ఫర్వాలేదు, కృష్ణవరదలకి దాని వాసనయావత్తూ 

కొట్టుకుపోయింది! 
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మహాకవిలేఖలు 

ఎక్కుహిల్ హొను 
ఉదకమండలం 

22 మే 1905 

ఇ్రయమైన అయ్యా, 

స. మీరు పన్నెండవ తేదీన |వాసిన జాబు అందింది. నేను 
ఇక్కడికి పదకొండవ తారీఖున వచ్చాను. కొన్నేళ్ళ|కితం జయ 

పూరు మహోారాజావారు నాకొక ఉత్తరం (వాన్తూ జయపూరు 

చర్మితకు సంబంధించిన పవరాలు నావద్ద వుంశు తెలియజేయ 

వలసినదని కోరారు. అప్పటినుంచి నేను జయపూరు చరితను 

పరిశీలిస్తున్నాను. నా పరిశోధనలవల్ల అనేక విషయాలు నాకు 
కేటపడినవి. కొన్నిటిని తెలియజేస్తాను. అవి మహారాజా ఆమో 
దించినట్లయిశే, అలాగే; మీరన్న ట్టుగా ఒక వ్యాసం | గాస్తాను, 

(అ) సంగమవలనస రాజా తన కరప తంలో వర్కొాన్న సంగతి 

నిజంకాదు. జయపూరువంశ మూలపురుషుడు కాళ్ళీరునుంచి 

రాలేదు, అది అబద్ధం. ఆ కాలంలో కాళ్ళీరు పరిపాలకులు వేరు. 

శంకర వంశీకులు ఎన్నడూ కాశ్ళీరును పరిపాలించ లేదు. (ఆ) 

కటకము రాజులకు జయపురమువారు సామ౦తులని, [ప్రభుత్వము 

అచ్చు వసన జయపూరు పష్యతములలో వున్నది. అది నిజమగుటకు 
అవకాశాలు వున్నవి. (ఇ) శంకరుడు ఆదిపురుషుడు గాగలిగిన 

వంశములు రెండే రెండు. కదంబులు; పల్లవులు. శంకరుని కను 

బొమలనుండి కదంబులు జన్మించినారని కధ. వారిగో[తము 

మానవున జయవురపు వంశము పల్లవ వంశమునకు చెందినదని 

చెప్పవచ్చును. అందుకు అనేక ఆధారములు కనబడుతున్న వి 

192 



పల్రవులది భారద్వాజస గో తము, వివాహా సంబంధములనల్ల 

పల్లవులకు చాళుక్యులకు జాంధవ్యము కలిగినది. ఈ సిద్దాంతము 

రాజాగారికి అంగీశార మయిశే, నేను వ్యాసము (వాస్తాను. 

(పభుత్వ పరిశోధక కార్యాలయము ఒకటి ఇక్కడవుంది |పాచీన 
శాసనములు ఇక్కడ చూడవచ్చును. రాజావారి సోదరునికి నేను 
ఇదివరకు నా యీ సిర్రాంతాన్ని విపులముగా బోధపరిచినాను. 

ఆయన దినిని అంగీకరించినాడు. ఒరియా భాషలో రాజాగారు 

ఒక చరిత [గంధమును | వాసినట్టు తెలిసింది, అందులోని ముఖ్య 

విషయాలు తెలుగున అనువదించి నాకు పంపగలరా * అని 

కొంతవరకు ఉపయోగ వడవచ్చునేమో ! 
జః జ & 

ర్రుయమైన అయ్యా, శా 

మీరు ఒకటవ శేదీన [పచురించిన నా లేఖలో 'నన్నయ 

భట్ట" అనే పదము "రామయ్యభట్టి అని పొరపాటున అచ్చు 
పడింది. బట్టరువర్తు నెల్లూరు శాసనముల సంపుటములలోని ఈ 
దిగువ ఉదాహారించిన వాటిని, @) [పకాళరావుగారు చూడ 

వలెనని కోరుతున్నాను. 

నెల్లూరు శాసనములు; రెండవ సంపుటము. 

ప్పట ఊరు సంఖ్య 

544 కందుకూరు 81; 82 

606 సి G7 

609 స 69 

* 1911 ఫ్రిబవరి 6 తేదీన విజయనగరం నుంచి హిందూ దిన 
పత్రికకు వ్రాసిన సంపాదక లేఖ. _ శీర్షిక: “అపరికశోధిక శాసనము.” 
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876 కనిగిరి 2 

896 ఒంగోబు వి 

966 ప లిం 

967 య్ 40 

మూడవ సంపుటము 
1'51 పొదిలి 1 

1152 క్ష 2 
1201 on వీర్ 

ఈ శా సనములన్నీ అతి ముఖ్యమైనవి, నన్నయకాలం 
కంశు |పాచీనమైనవి. నాటి తెలుగు కావ్యభాషాచర్మితమును 
అవగాహాన చేసుకుందుకు యవి తోడ్పడతాయి, బట్టరు వర్ష 
సంపుటాలలోని శాసనముల ఫొటోలు సంత్భ ప్తికరంగా లేవు. 
ఆ శాసనాలకు తిరిగి ఫొటోలను ఎ_త్తి గవర్నమెంటు శాసన 
పరిశోధకుడు వ్యాఖ్యానంతోనో, వ్యాఖ్యానం లేకనో చక్కగా 
ఎపి గాఫికా ఇండికాలో అచ్చువేయవంసి వుంటుంది, 

ఉత్సాహవంతులైన యువపరిశోధకులను గురించి (శ్రీ 
కృష్ణళా(స్ర్రిగారు కొన్ని అభి పాయాలను వెలిబుచ్చారు. అవి 

బట్లరువ రు శాసనసంపుటములకు సైతం వర్తిసాయి. అయితే 

అవి విలువ నవి కావని నా అభి పాయం కాదు. పెగా ఆనంపు 

టముల వల్ల ఎంతో [ప్రయోజనం వుందని నా ఉద్దేశం, న|మత 

వల్ల తన పీఠికలో బట్టరువర్తు లింత తక్కువచెసి చెప్పుకొన్నప్ప 
సి, ఉం అటి 

టికీ, అవి అంతకంచు ఉపయోగకరం. పదమూడు శతాబ్దాల 

భామోస్థితి, లిపి స్వభావం, దకిణదేశపు అనేకరాజుల చరి[త్ర 

'వొటివల్ల' "మనకు కొంత తెలుస్తుంది. శాసనాల నకళ్ళు 
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అచ్చులో యథాతథంగా అసలు శౌననాలవలళ వుంటాయనీ 

మనం ఆశించళలేం. వాటిని [పచురించేటపుడు కొన్ని పొరపొట్లు 
జరగవచ్చును. కనక పరిశోధకులు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు 
చేయవలసివచ్చినపుడు అసలు శాసనాల-పె ఆధారపడవలసి 
వస్తుంది. రెండన అమ్మ రెజు చుల్లీయపూడి 4*ననాన్ని డాక్టరు 

హుల్ల్సు పునఃపరిశిలిం చి (ప్రచురించాడు, బట్టరువర్తు సంవుటాలకు 

యివ్వదగిన | పాముఖ్యముక ౦కు అధిక | పాొమ.ఖ్య మివ్యకూడదు. 

[పభుత్వ ఉ_త్తరువును నెను చూడలేదు. కాని దాన్ని 

గురించి మీ పతికలో (శ్రీ యు. క. నారాయణ అయ్యం గారు 

కావించిన విమర్శనను చదివాను, (శ్రీ) వెంకయ్య కృష్ణశాస్త్రి 

గారలపట్లు ఆయన వెల్లడించిన అభి పొయాలు _ఎంతమ్మాత్రం 

నబబుగా లేవు. (పభుత్వ శాఖలో . ఉద్యోగులుగా పస న 

శాసన పరిశొాధకులక౦ శు, ఉత్సాపావంతులై న యువపరి? గేధక్షు 

లకు తెలుగో తమిళ మో ఎక్కువ రావచ్చును కాని ఒక సంగతి 

మటుకు నిజం, పరిశేధనమే జీవిత ధ్యయముగా అనేక సంవత్స 
రాల అనుభవంతో బాధ్యత, కలిగి పండితుల సంపాదక త్వాన 

[పచురతమయె శాననపు (పతులు, ఉత్సావావంతులై న యువ 
పరిశోధకుల (పచురణలకన్న ఎక్కువ |పామాణికం, 

మహాపండితుల సైతం పొరపాట్లు చేయకపోలేదు. 

తతో అనుసంధ్లించి చెప్పడానికి తగినన్నీ ఆధారాలు దొరక 
నపుడు, శోధించవలనిన అనేక విషయాలు యింకా. మిగిలి 
వుంటున్న పుడు, పరిశోధనా రంగంలో పొరపాట్లు రాక తప్పవు, 
దొరికిన శాసనాలను ఆ ధారాలనుఐట్టి అప్పటి కొక. విషయం 

([పామాణిక ౦ "కావచ్చును. కాని అందుకు భిన్నమైన రుజువులు 

లభించినపుడు వెనుకటి విషయం అ|పమాణిక మోతుంధి, నూతన 
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ఆధారములనుబట్టి నిశ్సయ జ్ఞానాన్ని అన్వయించుకో వలసి 

వుంటుంది. భారత దేశములో పరిశోధనా రంగమున యిప్పటి 

పరిస్థితులలో యిట్టివి తప్పవు, మనం యింకా అనేక (ప్రధాన 

పీషయాలను పరల కే దించవలసి వుంది. కొన్నీ [పొచీన తమిళ 

శబ్బ్దములను (శ్రీ వెంకయ్యగారు తప్పుగా అనువదించి వుండ 

వచ్చును, అందులో వైపరీత్యం లేదు? బహు భాషోరాష్ట్ర)ములో 
శాసన పరిశోధకుడు అనేక చిక్కులు ఎదుర్కొనవలని వస్తుంది. 
తమిళ శతెలుగుభాషణు |పాచీనమైనవి, ఆ భామల [పాచీన కావ్య 
భావూ పదములు సులభదోరతక ములు కావు; (దవిడ భాషలను 

శాస్త్రియ పద్దతుల పె పరికీలించి వాటి తత్వమును నిరూపిం 

చడం అవసరం. త యూరోపియనులతో ఆరంభనుయింది. 

అయినా నేటికీ మన చేశియుల కృషి. అంత౦తమా (తం భాషా 

పరిశోధనా రంగంలో వీటిస్థానం మరుగున పడిపోయింది. చేరీ 

యుల దృష్టి వీటివైకి అంతగా మళ్ళడంలేదు. [పాచిన భాషను 
మాండలిక భాషలను పరిశీలించడం ఎంత ఉపయోగమో 

తెలుగు రచయితలు గు_ర్జించడం లేదు, దురదృష్టవశాత్తు తెలు 
గున ఈ కృషికి, సీ పి, |బెను మొదటివాడు; ఆఖరువాడు, 

తమిళమున అలాగ "కాదనుకుంటాను. 

శ్రీ వెంకయ్య కృష్ణశా(స్ర్రిగారలు శాసన పరిశోధన 

విషయంలో అవసరం వచ్చినపుడు తెలుగు పండితుల సహాయం 
తీసుకునేవారు. ఎవరు ఏ సలహాలనిచ్చినా, వాటిని [శద్ధగా పరి 
కీలించేవారు. ఇది నా అనుభవం, కొన్నిశబ్దముల పట్ల పొర 

పొటు పడినంతమా|త్రం చేత, వారు శాసనపరిళోధకులుగా 

అనర్హులని ఎలా భావించగలమో నాకు అర్థం కావడం లేదు. 

అంతమా తాన వారు నిష్టాతులు కాకపోరు. నిఘంటువులను 



తలలో యిముడ్చుకేెనడము కంక, అనేక ఉన్నత అర్హతలు 
ఒకనిని శాసన పరిళోధకునిగా తయారు చేసాయి, మన శాసన 

ములను పరిశోధించిన యూరోపియనులకు మన భాషలలో 

పాండిత్యము తక్కువ. తగుపాటి భాషా పరిజ్ఞానంతో, వ్యాక 
రణ పరిచ.యంతో, వారు మన [పాచీన శాసనాలను పరికో 

ధించి అత్యద్భుతమైన సేవ చేశారు, 
శాసన పరికోధకశాఖ వారు కావించిన కృషిని అంచనా 

వేస్తూ (శ్రీ నారాయణస్వామి అయ్యంగారు వాసిన వాక్యాలు 

చదివినపుడు నాశేకాదు, ఎవరికైనా నవ్వు వస్తుంది, డాక్టరు 
హుల్ల్సు, అయన సహాయకులు కావించిన క్ఫషి తక్కువది కాదు, 

నిజంగా వారికి మనం రుణపడివున్నాం. పరిశళోధకశాఖలో 
వారు శాస్త్రీ యపద్ధతులను (పవేళెట్టారు. [పొమాణికమగు 

స్థా ని నెలకొల్పారు. దక్షిణ భారత దేశపు (పాచీన చరిత 

పరిశోధనతో పరిచయమున్న వారికి ఈ విషయం ెలునును, 
ఊటీలో నేనున్న ప్పుడల్లా, (పభుత్వ శాఖ కావిస్తున్న కృషిని, 

ఏళ్ళకు తరబడి పరిశీలించాను, కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న 

వారు సమర్ధులు అంతకంశు హెచ్చు ఉత్సాహాంతో పట్టు 
దలతో పనిచేస్తున్న వారిని నేను చూడలేదు. (శ్రీ నారాయణ 
స్వామీ అయ్యంగారు కుశా (గబుద్ధి కలవారు పండితులు, 

సం చేహూ౦ లేదు. కనక, శాసనపరికోధర మనేది ఎంత కష్టమైన 

పనో, శాసనపరిళోధక రిపోర్టులను తయారుచేసి ము|దించిఉన్న త 
సాయిని సాధించడం ఎంతశ మో, పరిశోధన ఎంత మేధాళ క్రిని 
వారిస్తుందో Uy అయ్యంగారు ఊహిొ౭చుకోగలరు. బహుశా 

తమిళ శాసనములను పరిళోధించడము యింతకంశు ేలిక 

కావచ్చును, కాని తెలుగు శాసనముల పరిళోధనము వేరు, 
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అతీ కష్టమైన తెలుగు శాసనములను (శృకృన్ల్న శాస్తి వెంకయ్య 

గారలు పరిశోధించారు. కొన్ని సంవత్స రాల! కితం, యుద్ధమల్లుని 

బెజవాడ శాననాన్ని గొప్ప పండితులనుకు నే అనేకులు కొన్ని 

నెలలపాటు పరిశీలించారు. కాని దాన్ని వారు పోల్చుకో లేక 

పోయారు. చివరకు (శీకృన్నళాయిగారు ఆ శాసనము ఛందో 

బదముగా వుందని, దానిని దిగువనుండి మీదకు చదువవలెనని 

పోలికపట్టి నిర్రారణచేశారు. 

(శ్రీ నారాయణస్వామి అయ్యంగారు తన విమర్శన 

ములో మార్షల్ వాక్యాలను కొన్నిటిని ఉదహరించారు. అవి 
ఈ రాష్ట్రా”నికి వ_ర్థించవు (శ్రీ) వెంకయ్యగారు (పతినంవత్సరం 
ఆన_క్రికరమగు విపులమైన శాసన పరిశోధన రిపోర్టులను వెలువ 

రిస్తున్నపుడు మార్షల్ రిమార్కులతో అసలుపని లేదు, ఎపిగా 
ఫిస్టుగారి ఆఫీసులో రికార్డులను ఎవరినీ చూడనీయడం లేదనడం 

భావ్యంకాదు. ఏ అర్ధములో ఈ మాటను అంటున్నారో నాకు 

దురవగావాం. వాటిని అర్హృతలువున్న ఏ పరిళోధకు డై నా, పరి 

గీలించడానికి అకి సులువుగ అనుమతిని పొందవచ్చును, పరిశో 

ధనశాఖపట్ల విద్యావంతులు తగిన ఉత్సాహాన్ని కనబరచడం 

లేదు. దానిని అన్నివిధాల అభివృద్ధి చేయడానికి [పభుత్వం 
వెన కొడుతోంది; ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చుచేసి అమూల్యమైన 

[వచురణలను వెలువరిం చడానికి జంకుతోంది, ఉత్సాహవంతు 
లైన యువపరిశోధకులకు అందుబాటులో వుంజేటందుకు 

డూప్లి కేటు కాపీలను శాసనపు నకళ్ళను మ|చాను మ్యూజియ 

ములో పదిలపరచ వలెనని నా నూచన, అందువల్ల విద్యావంతు 

లకు ఆసక్తి కలుగవచ్చును. ఇపుడు ఈ రంగములో కృషి 

చేస్తున్న. ఉత్సావహావంతులై న యువపరిళోధకులు తక్కువ, వీరు 
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చెస్తున్న కృషి పరస్పర సంప్రదింపుల వల్ల సమన్వయం చేను 
కోవాలి. యువపరిళోధకులను గురించి (శ్రీ కృష్ణశాస్త్రి 
గారు వెలిబుచ్చిన అభి పాయాలు అభ్యంతరకరమైన 

నని అనుకుందాము. అయినప్పటికీ, [పభుత్వ శాఖలో 
పనిచేస్తున్న శాసన పరిశోధకులు అసమర్గులని, ఆ శాఖ 
కావిస్తున్న కపి. అల్పమని మనం అనలేము నాకు తమిళ 

భామోజ్ఞాన నము తక్కువ, అందువల్ల శ) గోపీనాధరావుగారు 

నిష్టాకులో కాదో నేను చెప్పలేను. కాని ఈ విషయం శ్రీకృష్ణ 
ఇా(స్ప్రిగారిని అడిగితే, శ) “గోపీనాధరావుగారు వాలా తెలి 

వె నవారని, అన్ని విషయములు శెరిసినవారని ఆయన సంతో 
షముతో అంగీకరిస్తారని నా నమ్మకం. 

ణి ba % 

ఎడ్మిరాల్లి హొసు 

మైలాపూరు 

22 నవంబరు 1911 

ప్రియమైన స్నేహితుడా, 

మీరు నిన్న (వాసిన లేఖ ఇప్పుజే నాకుఅందింది, ఎవరి 

కృషిని వారు చెప్పుకోవడం బాగుండదు. బాగుండని పని మీరు 
నాచేత చేయిస్తున్నారు, సరే. సిండికేటు సభ్యులు నన్ను జాగా 

ఎరుగుదురు. వారికి నాకృ్ళషి ఏమో తెలుసును. కాని ఒక 

(ప్రశ్న : : ఒకరి సాహిత్య కృషిని ఎందుకు అడగడం గ ఒక వాక్యం 

నాయని, ఒక పుస్తకం (పచురించని పండితులు మనలో అనేక 

మంది వున్నారు. సృజనాత్శకళశ_క్తికి, పాండిత్యానికి భెదం 

చాలావుం౧ది. ఒక కళాశాలలోనో, పాఠ శాలలోనో పండితుడుగా 
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వున్నంత మాతాన తానొక కవి ననుకోవడం ఎవరికీ భావం౦ 

కాదు. |పతి పండితుడు తానొక వచన రచయితననో, కవిననో 

భావించడం మన బేళ దెొర్భాగ్యం; మనదేశంలో పాఠ శాలలలోని 

పండితులు సాధారణంగా అలాగే అనుకుంటున్నారు; వనికి 

మాలిన పొండిత్యంతో కవిత్వంమీద విరుచుకు పడుతున్నారు, 
మీరు అడుగుతున్నారు కనక, నేను చెప్పడం, తప్పని 

సరి, మీరు కోరిన [ప్రకారం ఇఎదుతోపాటు ఒక 'మమో' పంపు 

తున్నాను. అయిశే మీరు నా కివ్వదలుచుకున్న దానికి, నాకు 

వున్న అర్షత నా లెక్చరరు పదవి విజయనగరం మహారాజా 

వారీ కళాశాలలో నేను కొన్ని సంవత్సరాలు లెక్చరరుగా పని 

చేశాను, ఇంగ్లీషు, హిస్టరీ, సంస్కృతం విద్యార్గులకు బోధించే 
వాడిని. పిమ్మట విజయనగరం సంస్థానంలో శాసన వరిశోధకు 

నిగా కొంతకాలం కృషిచేశాను. నా కృషిని [పభుత్వ శాసన 
పరిశోధకుడు గు_ర్రించారు. 1909-10 వ సంవత్సరపు రిపోర్టును 
[(పళ్యేకంగా చూడండి. 

మెమో : 

(1) పాతికేళ్ళ క్రితం విజయనగరంలో నేను ఒక పత 

షత్రికను నెలకొల్సాను దానికి సంపాదకుడను నేనే. చేరు: 

“[పకాశిక' 

(2) సను (వాసిన తెలుగు నాటకాలు: క న్యాశుల్కము; 

బిల్హణీయము. బిల్ల కీయము ఆం[ధప(తిక ఉగాది సంచికలో 

[పచురతమయింది, 

(8) నేను (వాసిన గెయములు : నీలగిరి పాటలు; 

ము త్యాలసరములు; డామన్ పితియన్ ; లవణరాజుకల; కానులు 

ఇవి ఆం|ధ భారతిలో [పకటితమయాయి, 
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(4) ఇవికాక ఆం(ధభారతిలో మరికొన్ని కధలు [ప్రచు 
రించాను. ఆం|ధ భాషా సాహిత్యముల పె కొన్ని వ్యాసాలు, 

విమర్శనములు, ఆంధప తిక, కృష్ణాప (తిక, "కేసరి శళిలేఖ, ఆంధ 

|పకాశిక మొదలై న ప|తికలలో [పకటించాను, తెలుగు కవితా 

నిర్భావమునై కృష్ణాపతికలో కొన్ని వ్యాసాలు అచ్చుపడ్డవి, 
ఈ మె మోతోపాటు కన్యాళుల్క_ము నాటకము పె ఇతరుల 

అభ్మిపాయాలను మీకు పంపిస్తున్నాను.. 
జ జ ఖ్ 

కేట, విజయనగరం 
16 డిసెంబరు 1912 

ప్రియమైన శ్రీ గున్నయ్యశా స్త్రి, 

నా పోషకురాలు, మహారాజకుమారి కావారు 14వ తేదీన 
దివంగతు లై నట్టు ఇంతకుముందే మీకు తెలిసివుంటుంది. ఆవిడ 

ఎన్నో పౌరహితకార్యాలను చేశారు. ఆవిడ మరణంతో పౌరు 
లకు తీరనిలోటు కలిగింది. నాకిది ఎన్నటికి తొలగని ఆపద. ఇక 
చెను రికురు కావాలకుంటున్నాాను. 

మీ ఉత్తరంలో మీరు లేవనెత్తిన చర్చ నాకు ఉత్సాహం 
కలిగిం చింది. సాహిత్యమీమా౭న నాశకెపుడూ సంతృ ప్తినిస్తుంది 

అంతకంకు నాకు కావలసినది ఇంకేముంది! 

తెలుగు కవిత్వంలో నేను కొత్త 'ఎక్సెరిమెంటు 
ఆరంభించాను; నా ముత్యాలసరాల రీతిని గమనిం చినట్టయి తే 

మీకీ విషంయయం బోధపడుతుంది; నేను తల పెట్టిన మార్పు స్పష్ట 

పడుతుంది. ముళతాంలనరాల గేయాలను [క్రమానుగతంగా 

సుతు పరిశీలించినట్టయి లే, వాటి కబ్దవిన్యానంలొ భేదం కన 
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బడకపోదు. నేను నామొదటిగేయాలలో సాధ్యమైనన్ని వాడుక 
మాటలను, |గాంధిక వ్యాకరణ నూ తాలకు లేదా [పొచీన 

కవుల పద్దతులకు ఒదగని శజ్లాలను. (ప్రయోగించాను. 

పూర్ణమృలో వాడుకపదాల కంకు |గాంధిక వ్యాకరణసూ తా 

లకు సరిపడని శజ్లాలు ఎక్కువ; ఇవి “కన్యక లో మరీ పెచ్చు. 

ఛందోపద్దతినిబట్టి శజ్షాల అమరిక ఏర్పడుతుంది, ఛందో 

రీతుల ఇమిడికవల్ల ఒకొ్మకపుడు శభ్లాలు కొద్దికొద్దిగా మారడం 

కద్దు. మన తెలుగు భాషలో ఈమార్పు యూరోపియను భాషల 

కం౦ంశు అధికం. బెంగాలీ కవులు సులభ మెన ఛందో రీతులను 

స్వీకరిస్తారు. అయినా పదములను పొడిగించి వాడుతూవుంటారు, 
వాడుకలోవున్న బెంగాలీ రూపములు చిన్న _వెనా, వాటిని 
అలాగున కాక, వాటి సంస్కృత రూపములను వున్నవి వున్న 

ట్లుగా |[పయోగిస్తారు. ఉచ్చారణ రహిత 'ఠి పదొంత శబ్ద 

[వయోగములో (ఫెంచి కవులు ఇట్టి స్వాతం త్యాన్నే అవలం 

విస్తారు 

వాడుకలో నశించిన |పొచీనరూపాలు వచనంలోకం ళు 

పద్యాలలో అధిక సంఖ్యాకంగా |పయు_క్రమౌతూ వుంటాయి. 

అందుకు పద్యరితి ఒప్పుకుంటుంది. ఇప్పటిదాకా తెలుగు పద 
రచన వ్యవహారమున నశించిన పాత పదజాలముతో కొనసా 

గుతూ వసోంది. అందువల్ల మామూలు వాడుక మాటలకు 

కవితలో అర్ధస్ఫూ ర్తి కలిగే యోగ్యత పట్టడంలేదు, ఇక మనం 
నూతన కావ్య శైలిని అనుసరించాలి. ఒక పదాన్ని కావ్యంలో 
(పయోగిన్తున్నపుడు దానికొక వింత అర్ధం వస్తుంది, పదముల 

జంటలను వాడడంవల్ల ఒక వినూత్న భావస్ఫూ ర్తి కలుగుతుంది, 
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ఇలాంటీ కఏీఆా స్ఫూర్తిని వాడుక పదాలకు, మనం కావ్యా 

లలో కల్పించవలసి వుంటుంది, 

ఈ మధ్యనే, ఆం ధ భారతికి నేనొక మూడు చరణాల 

"గేయాన్ని పంపించాను. అందులో వాతళ బాలు లేవు. వగవ 

హారిక థాపాపదాలను సులువుగ యథెచ్చగ ఇముడ్చుకునే 

ఛందస్సులను మనం సృష్టించుకోవాలి. నేను అనుసరించిన 
ఛందోరీతులలో, అనుస్వారాంత నాము పదములు, చక్కగా 

ఇముడు తాయి. 

నా ముత్యాలసరముల "గేయములను క్రమానుగతంగా 

మీరు పరిశీలిం చినట్లయి తే, ఒక దానిలోకంశళు ఇంకొక దానిలో 

నేను సాధించిన అభివృద్ది మీకు స్పష్టపడుతుంది. మొదటిదానిలో 
కంకళు రండవదానిలో వాడుకభాపా పదములు ఎక్కువగా 

[ప్రయు_క్రమెనట్టు మీరు [గహించగలుగుతారు, ఇదేవిధంగా 
మిగిలిన గీతాలలో నేను అభివృద్ధిని సాధించాను. 

ఖ్ * % 

వంహాశయా, * 

నా పుస్తకాన్ని శ) బాబూ సునేందదనాథ్ సోన్. 

మీకు ఆలస్యంగా అందచేసినందువల్ల నేను మరొకలాగ అనుకో 

లేదు. అదీకాక ఆ (పతి జాగా నలిగిపోయింది. ఇప్పుడు మీకొక 

మంచిపతిని పంపిస్తున్నాను, భాపాసాహిత్య విషయాలలో మా 

* పూర్తిగా దొరకని ఉత రము, 
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తెలుగువారు అనేక సమస్యలను పరిష్కరించుకొవలని వుంది. 

వాటిలో కొన్నిటిని నా ఆంగ్లపీఠిక మీకు విశదపరుస్తుంది. 

బహు భాషాసంకీర్ణ మైన మా రాష్ట్రంలో గాంధిక, ఆంగ్ల భాషల 

(పాబల్యం 'పాచ్చు. సాధారణంగా మావాళ్ళు ఇం గ్లీషున ఉత్త 

రాలు |వాసుకుంటారు. ఇద్దరు స్నేహితులు కలియడమే తడ 

వుగా, ఇంగ్లీషున మాట్లాడుకుంటారు. |గాంధిక, ఆంగ్ల భామల 

|పొబల్యంవల్ల, మా రాష్ట్రంలో వాడుక భాషల సొహితంం 

ఇంపొందడంలేదు. అది వాటి ధాటీకి తట్టుకో లేక పోతోంది, 

అయితే తెలుగువారిలో సాహిత్యకృషి అధికం. అందుకు 

సం బేవాంలేదు. కాని తనకు తానై ఒక స్వతంతశై లిని 
కల్పించుకున్న రచయిత, కవి, మాలో కనిపించడు. 

కొందరు పాళ్ళాత్య భావాల మూలత త్వాన్ని సరిగ్గా 

అర్థం చేసుకోవడం లేదు. వస్తువుల చావ్యాస్వరూప మిడిమిడి 
జ్ఞానంతో తము _ విద్యాసంపన్నుల మనుకుంటున్నారు. 
“సంస్కృతి పరులమని అనుకుంటున్న భారతీయులలో చాలా 
మంది ఇంతేనని నా నమ్మకం, 

పూ_రి విద్యావంతుడుకాని ఈ నూతనమానవుడు 

తాను, పొత[పపంచపు మనిషికన్న, అధికుడననే అత్మాతిళ 
యంతో 'మలగుతున్నాడు, ఈ అసంబద్ధ అనక తా భావం 

సంతృ _ఫిని కలిగిసోంది. స్వయం సమృద్ధిని సాధించాననే 

అత్మసంతృ ప్తి వ్య_క్తిని ఎటూ ెరగనీయదు. అది అతని 
జ్ఞనానికేకాదు; మానవ విజ్ఞానానికి నైతం పరిమితులను విధి 

స్తుంది. ఇలాంటి పరిమితులు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డంవల్ల సాపిా 

త్యంలో ఏమాత్రం నవ్యత కనిపించినా, కొందరు దానిని అజ్ఞా 

నంతో నిరసిస్తున్నారు. 
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కలుగులో నవ్యరీతులకు నూతన [పమాణాలకు (ప్రయ 
త్నించిన మొదటి కవిని నేనే. నా కావ్యకళ నవీనం; కావ్య 
యితివృత్తాలు భారతీయం. కవితలో నేను ఉత్తమ [ప్రయోజనా 
లను ఉపలథతించాను; జీవితాన్ని నూత్న దృక్పధంతో దర్శించి, 

కథా కవితారూపంలో దాని తత్వాన్ని అన్వయించడానికి 

(ప్రయత్నించాను. నాకా కళలపట్ల జీవితంపట్ల కొన్ని ఆదర్శాలు 

వున్నాయి. వాటిని సంస్కృతిపరులుమ్మూాతం అర్ధం చేసుకుని 
హర్షి ంచగలరు; సంస్కృతి ళూన్యులు కావ్య కధాసంవిధాన, 

హాస్యధోరణులను గమనించి అంతటితో సంతృ ప్రి పడతారు, 

కావ౧ రచనలో | పొచిన సం ప్రదాయములను ఎల్లకాలం 

అలాగే అస పెట్టుకో వాలని కొందరి మతం. అనూచానంగా 

వస్తున్న |పాచీన నం|పదచాయాలకు భిన్నంగా ఎవరు ఏమి రచిం 
చినా, అది వొక ఘోరావరాధంగా భావించి, వారిపై విరు 

చుకు పడుతున్నారు. కొన్ని. శతాబ్దాల చరి తవున్న తెలుగు 

సాహిత్యంలో | పాచీన సంప్రదాయాల బలం అపారం, దీనిని 

కాదనడం మాటలతో పనికాదు. బెంగాలీ సాహితగం తెలుగు 

సారస్యతం వంటిదికాదు. అది ఇటీవల కాలంలోనే బయలు 

దేరింది. కనక శెలుగు సాహితీ రంగంలో నవ్యతావాదులు 
ఎదుర్కొనవలసి వస్తున్న (పతిఘటన ఎంత [పబలమైనదో, నిరం 
కుళ మెనదో, బెంగాలీలు ఊహించలేరు. *; 

కోట, విజయనగరం 

బ్రియమైన అయ్యా, 20 జనవరి 1918 

మ|చదాసు విశ్వవిద్యాలయంలో సంస్కృత మాత బాష 

అధ్యయనమును గురించి భారత [పభుత్వ ంటున్నుల [న 
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గించవలనిన పద్దతులను గురించి, జస్టిస్, (శ్రీ) పి. ఆర్, సుందర 
య్యకు కోరికను పురస్కరించుకుని, నేనొక నివేదికను * 
తయారుచేశాను. ఆ నివేదికను మీకు దీనితోపాటు పంపిస్తు 
న్నాను; చెన్నరాష్ట్రపు తాత్కాలిక గవర్నరుగా మీరు విద్యా 
విషయములపట్ల అత్యంత (శద్ధను వహించారు. నూతన భాషా 

ధ్యయన పద్దతులను, నూతన ఆంధసాహిత్యోద్యమాన్ని (పోత్స 
హించారు. అందుకు సంతోషం. నా నివేదికను మీరు మ|చాసు 
[పభుత్వమునకు అందచేయవలసినదిగా కోరుతున్నాను. 

ఊటీలో వుండగా మీ పరిచయ భాగ్యం లభించింది, 

విజయనగరం మహారాజకుమారికా సాపాబావారితో వచ్చి, 
మిమ్మల్ని చూని, నా గెరవాభివందనాలను మీకు అంద 

చేశాను. నేను తెలుగు నూతన సాహిత్యోద్యమాన్ని సంలీనము 
కావించుకున్న ఒక తెలుగు రచయితను, 

% % % 

అడ్మిరాల్లీ తకు 
మెలాపూరు 

మదరాసు, 21-4-18 
ఖ్రయమి తమా, 

మీరు 16 వ తేదిన పంపిన “నోటు విజయనగరంనుంచి 

ఇక గ్రాటికీ తిరిగివచ్చి నాకీవేళ అందింది, నూతన సంవత్సరాది 

సంచికను వెలువరించినందుకు నెనుమిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను; 
సంచిక ముఖచి[త౦ ముచ్చటగా వుంది, వ్యాసాలు అమూల్య 

శ చ్రూ, వ్యాసచం ద్రికలోని మహాకవి వ్యాసం: విశ్వవిద్యాల 

యాలు : సంస్కృత, మాతృభాషలు. 
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మైనవి. రామమూర్తి వ్యాసం [పచురించినందుకు నేనెంతో 
సంతోషించాను.. 

నాకు ఐ, బి. ఎ. ఆర్, ఏ ఎస్, పదహారవ సంపుటాన్ని 
మీరు పంపగలిగితే కృతజ్ఞుణ్ని. అది మూడుభాగాలు. మూడవ 
సంపుటిలో రాజూ సృథ్వమూలని గోదావరి శాసనాలు అచ్చు 

పడ్డాయి. అది నాకు అవసరం. ఆ భాగాన్ని వి, పి. పి, ద్యారా 

నా “పోలాండ్సు, కూనూరు, నీలగిరి చిరునామాకు పంపించ 

మని మేనేజరుతో చెప్పండి. 24 వ తేదిన నేను కూనూరు వెడు 

తున్నాను. విడిగా రాజాపృధథ్వమూల శాసనాలున్న భాగమును 

అమ్మకపోయినట్లయి తే, మొత్తం సంపుటిని, వి. పి. పి. ద్వారా 
పంపమనండి, (శమ ఇస్తున్న౦దుకు అన్యథా భావించర ని నాకు 

తెలుసును, 

మీ తా|మశాసనాలె వ్యాసం (వాసి, మే నెలలో 

ఉదకమండలం నుంచి మీకు పంపుతాను. అవి కృష్ణశాస్త్రిగారి 

చెంత వున్నాయి. ఆయన “నరపతి విజయము కావాలన్నారు. 

ఇస్తున్నాను. విజయనగర సా మాజ్యంమీద ఒక వాసం (వాస్త 

నన్న తన వాగానాన్ని నిలుపుకోమని ఆయన్ని అడుగుతాను, 

న స్ట న స : 

కొంతకాలం నుంచి మీరు నూతనోద్య మానికి సహాయ 

పడడంలేదు. నన్నయ్యవంటిమనిష మనకు కావాలంటున్నారు, 
నన్నయ్య అపురూప మైన దేది సాధించలేదు. ఇదివరకటి 

కవులు నడిచినతోవనే తనూ నడిచాడు. అందులో అబ్బుర 

మేమీ లేదు. సాహిత్యరంగంలో ఇప్పుడు నేను కావిస్తున్న 
కృషికి సమతుల్యమైన కృషి భారతదేశంలో మరెక్కడా 

కనిపించదు. బెంగాలులో నూతనొద్యమం _సంస్కృతిపరుల 
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సహాయాన్ని పొందింది. ఆ నవీనోద్యమానికి శక్ చంద్ నాయ 
కత్వం వహించాడు; బంకిమచం|దుడు తోడ్బ్చడ్డాడు. దానికి 
రవీం|దుడు ఆధునిక (పవర్తకుడు. ఆయన రచనలను వంగీయ 
సాహిత్య పరిషత్తు కళ్ళకు అద్దుకుంటోంది; రచయితగా ఆయన్ని 
ఆరాధీసోంది. ఇక్కడ ఆం(ధసాహిత్య పరిషత్తుదురదృష్ట 

వశాత్తూ మ|చాసు పకీయులచేతుల్లో చిక్కుకుంది, పరిషత్తును 

వారు  మూారుకోవలకు మళ్ళిన్తున్నారు, మార్పుకు వారు బద్ధ 

విరోధులు; పురోగతికి అవరోధకులు. సాహిత్యరచన భాషను 

ధ్యంనచేసే తాలింఖానావంటిదని మనం అనుకోవాలా? అందుకు 

[గంథరచన ఎందుకు? రోజూ పండితులు [వాసే వేలాది ఉత్త 
రాలు చాల'వా! 

మీ తెలుగు, తెలుగు కాదని ఆనేకసార్లు నేను విమర్శిం 

వాను, ఇంతవరకు మీరవరూ నా ఆవేపణలకు సమాధాన 

మివ్వలేదు (1) మీరు |వాస్తున్న తెలుగు నలక్షణమైనది కాదు, 
[పొచీన కవుల [పయోగములకు |గాంధిక వ్యాకరణ నూ|తా 

లకు అది విరుద్ధం. కేవలం కృతకం౦, (2) వచనంలో పదాల 

కూర్పు మరీ వింత, వచన రచనా నై పుణ్యం రచయితలకు 

మృగ్యం. ఆంగ్రవచన ఫు. ఫీరును, పద|పయోగ సరళిని, 

మన వచనంతో సరిపోల్చి చూస్తె భేదం యిశ్షై మీకు బోధపడు 
తుంది. (8) ఇదివరకు మనకు 'వచనసాహిత్యం లేదు. ఆంగ్ల 

నాహిత్య [పథావంవల్ల , దాన్ని మనం సంతరించుకున్నాం, 

అది ఆధునిక |వ|కియ, ఆధునిక వచన శైలిలో, వాడుకలో లేని 
పొత శబ్దాలు ఎంతమాత౦ నప్పవుః అందువల్ల నాధ్య మైనంత 

వరకు, వాడుక పదాలనే విరళముగా (పయోగించాలి. అలా 

కాక, మీరు వాడుక పదాలకు మారుగా, (పాచుర్యంలో లేని 
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[పొచీన రూపాలను వెదికి వెదికి మరీ తీసుకువస్తున్నారు. ఇది 
మం చిపదతి కాదు. (4) ఇంటరుమీడియటు తమిళ విద్యార్థులు 
పరీశలలో 'కాంపోజిమను [వా సేటపుడు 'వ్యావహోరిక తమిళ 
పదాలను మాతమే వాడవలెనని, విశ్వవిద్యాలయం నియమిం 
చిన కమిటీ నిర్ణయించింది, ఈ నిర్ణయం సముచిత మెనది; 

శాస్త్రీయ మై మనది, (ర) శిష్ట వ్యావ వోశరిక భాషలో స్పష్టంగా 

సరళంగా సొగనుగా (వాయడం మీరనుకున్నట్టు సులభం కాదు. 
వ్యావహారిక భాపాపదాలు మీకు వినసొంపుగా వుండవు, అవును; 

ఎలా వుంటాయి ? బడిలో వేసినప్పటినుం చి, చదువు పూరి 

అయేవరకు క తక (గాంధిక భావలోవున్న వాచకాలను, 
పాఠ్య పుస్త కాలను చదవడంవల్ల, మీరు పడికట్టు 'రాళ్ళవంటి 
పదాలకు అలవాటు పడిపోయారు, ఆ తతత. మీకొక పద్ధ 
తిని నూరిపోసింది. మీరలవాటుపడ్డ పద్ధతికి 'ఏమా త్రం భిన్నంగా 
కావ్యరచన సాగినా అది అతి నం తల్లకిందులుగా 

మీకు కనిపిస్తుంది ! (6) సంస్కృత మహాపండితులు సైతం, 
తెలుగున శాననాలను; శాసనాలనే కాదు, వాఖ్యానాలను 

వాడుక భాషలోనే (వాళారు. 

(7 మీరు హాస దోషభూయిష్ట వచన య 

ప యస్, యస్. ఎల్, సి సి. ఇంటర్భడియము, వి, వ, 
సట ఏ విచ్యార్థులుకూడా,దోపభూయిష్ట మైన భాపను అలవరుచు 

కుంటున్నారు. [దుతము వై యడాగమాన్ని య థేచ్చగా వాడు 

తున్నారు. వినంధిని పాటించిన వచన (గం థాలను చదవడంవల్ల 

విద్యార్థులకు కావ్యశై లి అబ్బుతుందని మీ ఉద్దేశమా ? (గాంధథిక 
భాషా మ. నేర్చుకోడానికి తతుపంట క స్తకాలు చద 

చాలికదూ ? 
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(గ్రాంధిక ఛామీా వ్యాకరణ యు క్తపదాల_పై వ్యవహా 

రములో నళించిన శబ్దాలె, రచయితలకు మోజువుంశే, పోనీ 

పద్యాలలో వాటినీ" ప్రయోగించి ఆనందించమనండి, కానీ, 

వచన మైనా వాడుక భాషలో వాయవర్ధా ! తప్పదు. (వాసి 

స్రీరాలి, 
స్త్ జ ౬3 

ఆడి రాల్రీహౌసు 
26 ఏప్రియత్ 1914 

ప్రియమైన (శ్రీ కృష్ణయ్యగార్కి. * 

బీరు 21 వ తేదీన విజయనగరం | వానిన ఉత్తరం నాకు 

ఇక్కడ అందింది. ఈ ఏడు ఇంగ్లీషు పరీక్షకు హాజరుకాని విద్యా 

ర్లులకు ఏమా[తం సదుపాయం “శయడానికి ఏలు లేకుండావుంది. 

అందువల్ల రూల్సు మార్చవలసివుంటుంది. బీ రిపోర్టులో ఈ 

విషయం. మర్చిపోకుండా జ్ఞ జాపకం "పెట్టుకోండి: 

ఈ నెలాఖరు వరకు నను ' మ(దాసులో వుంటాను, 

మే ఒకటో తారీఖున కూనూరు వెడతాను, ఆన్సరు పు_నస్తకాలు 

29 వ తేదీన మీరు నా మాసు చిరునామాకు పంపి స్తే 

నాకు మే ఒకటవశేదిన అందుతాయి, 
షః ఖః సో 

మదరాసు 

12=5= 14 

అయ్యా, 
విద్యార్థుల సమాధాన ప తాలను దిద్దేటఫుడు వ్యత్యాసం 

రావడం సహజం, క్లాసికల్ తెలుగు పరాం దిద్దిన సహాయ 

జ్ శ) డీ సః “కృష్ణయ్యగాలు బి. వీ . ఎల్. టి,, nn 
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పరీక్షకులు, లిష్ట వ్యావహారికపదాలను చ్యాకరణ విరుద్ధ పయో 

గాలుగా అపార్ధం చేనుకుని, విద్యార్థులకు రావలసిన మార్కు. 

లను తగ్గిం చి వేశారు. 

4 ఖీ ఖీ 

పాల్యాండ్సు, కూనూరు 
17 మే 1014 

బ్రయమైన అయ్యా, * 

ఇంతవరకు సమావేశం ఎపుడో నాకు నోటీను అందలేదు 

(శ్రీ వెంకట రంగారావుగారికి సమావేశపు తేది ఇంతకుముందే 

తెలిసి వుండవచ్చును. పాఠ్యపుస్తకాల జాబితా తయారుచేయ 
డానికి ఆయనకి వ్యవధిఉంది. ఎవరి కెపుడు నోటీసులు పంపిం 

చారో మీరు ఆఫీసులో వాకబు చేయాలని నా అభ్యర్థన, 

తెందరపడి సమావేశాలలో నిర్ణయాలు చేయడం మంచిదికాదు. 

వ్యవధి అవసరం, సమావేశాన్ని వాబిచా వేయాలని నా 

కోరిక. అందుకు వీలులేకపోతే ఈ సమావేశంలో మిగతా వివ 

యాలను చర్చించవచ్చును. ఇంకొక సమావేశంలో తెలుగు 
పాఠ వ్రపు_్త కాలను నిర యించవచ్చును, 

“బోర్లు' ఇంతవరకు ఒక ముఖ్యవిషయాన్ని అంతగా 

పట్టించుకున్నట్లు నాకు కనబడదు. దిన్ని మీరు జాగ _త్తగా పరి 
శీలించాలని నేను కోరుతున్నాను. “మెటిక్యులేషను పరీతకు 
వేసే పుస్తకాలు (పథానంగా ఆధునిక వచనంలో వుండితీరా"లని 

176వ సూత్రం స్పష్టంగా నిస్పైశిసోంది. యస్, యస్. ఎల్, ని, 

* టి. రామకృష్ణ పిశ్నె; “ద్రవిడ భాషల బోర్లాఫ్ స్టడీస్' 
ఛెయిర్మను. 
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సరీకకు వెడుతున్న అభ్యర్థులలో అత్యధిక సంఖ్యాకులు, “ఆధు 

నిక “తెలుగు'నే తీసుకుంటున్నారు. 
సెకండరీ స్కూళ్ళ నిర్వాహకులకు, ఉపాధ్యాయులకు 

మ దాసు విద్యా నిబంధనల [పకారం, విద్యాళాఖ వారు, 

ఈ విధంగా తను సూచనలను వంపించారు ; 

“వచన పొఠాలు,.. (పధానంగా మాటలాడుకునే 

భాపూశె లిలో వుండాలి, శిష్ట్రలు మాటలా జే మూతృభామను 

అలవరుచుకుందుకు ఆ పాఠాలలో విద్యార్దులకు తరిఫీదు 

ఇవ్వాలి.” మాతృభాషా వ్యాకరణాలవిషయంలో విద్యాశాఖ 

ఇలాగ ఆదేశించింది: “ఎంతవరకు వీలుంకు అంతవరకు అచ్చు 
పుస్తకాలలోని సూతాలను అన్వయాన్ని వదిలి పెట్టి, లశ్య్య 
మును చూపుతూ జీవద్భావలోని వాక్యరచనా లతణాలను, 

జాషావిభాగ, పద్మపయోగసరళిని విద్యార్థులకు బోధపర చాలి,” 

విద్యాశాఖ సూచించిన పద్ధతుల ప్రకారం కొన్ని సకం 

డరీ న్యూళ్ళల్లో విద్యార్థులు జీవద్భామను అభ్యసిస్తున్నారు. 

తగు తరిఫిదును పొందుతున్నారు. ఇంకా మరికొన్ని 
స్క్మూళ్ళల్లో ఈ పద్ధతులను అనుసరించి బడిపిల్లలు శికణ పొంద 
వలసివుంది. ఇలాంటి పరిస్థితులలో పాఠళ్వపు_స్సకాలను గురించి 

176 వ నూ[తం విధించిన నియమాలు అమలు జరి గేటట్లు 
విశ్యాశాఖ మరీ జాగ త్తపడాలి, 

నేను ఈ నియమాలను దృష్టిలో "పెట్టుకుని 1916 వ 
సంవత్సరపు మె[టిక్యులేషను పరీక్షకు ఈ దిగువ ఉదహారించిన 
పాఠ్య పుస్తకాలను వెయవలసినదిగా నూచిస్తున్నాను: (1) 
పువ్వాడ వెంకటరావుగారు ము[దించిన ఏనుగుల వీరా 
స్వామయ్య “కాశీయాత్ర చరిత.” అలహాబాదు, కాళీ పాట్నా, 
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పాట్నానుండి కలక తావరకు ఆయన చేసిన యాత, (2) బంకిమ 

చం|దుని 'కమలాకాంతుడు" లేదా [పపుల్ల సేన్ “కామధేనువు. 

(8) కేతన “దశకుమార చరితము 108189; (8) రంగనాధ 

రామాయణము “ఉత్తర కాండము (సరస్వతీ (వెస్) 

(1) పేజీ 88: 14 నుంచి 27; (2) 85 పేజీ మొదలు 
వ5 వ "పేజీలో 10 వరకు (8) 41 ఛెజీలో 19 నుంచీ 48 

"పేజీలో 1 వరకు. 

4 థ 4 

ది పపొలాండ్సు 

కూనూరు 

18 మే 1914 

ప్రియమి తమా, 

మీటింగు ఎప్పుడో నాకింకా నోటీను అందలేదు. ఈ 
చేళకూడా నోటీసు అందకపోవడం ' ఆళ్చర్యంగావుంది. కిందటి 

సంవత్సరం రంకు ఈపడు పాఠ్య (గంథాలను ముందుగానే 

నిర్ణయించాలని విశ్వవి ద్యాలయాధి కారులు ఒ త్రీడి చేసినట్టయితే 

మీటింగు వాయిదా వేయడానికి వీలులేక పోయినట్టయి తే, 

తప్పనిసరి కనక 1916 లో వేసిన పాఠ్య[గంథాలనే 1917 వ 
సంవత్సరానికి "వేయండి, ఇంటర్ మీడియటు తెలుగు కాంపొ 

జిషను మోడల్సుకు, (శ, వెంకటరంగరావు ఏమైన నూచించా 
రనుకుంటాను. నేను పంపుతున్న |జౌను పుస్తకమో, ఏనుగుల 
వీరాస్వామయ్యగారి “కాశీయాత్ర చరితినో వేయమని నా 

నూచన, కానీ ఇంత అత్యవసరంగా పుస్తకాలను నిర్ణయించక, 

నాలుగయిదు వారాలు ఆగితే ఏమి[పమాదం? 1917 వ సంవ 
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త్సర పాఠ్య |గంఛాలను గురించి ఆలోచించడానికి అంత 

తొందరపడనక్కర లేదు. 
%* %* జ 

అయ్యా * 
[బెను పరిష్కరించిన 'దివార్సు ఆఫ్ ది రాజాస్' పరిశీ 

లించతగ్గ పుస్తకం. తెలుగు వచన సాహిత్య చర్మితలో దీనికొక 
(పథానస్థానం వుంది. |బిటిష్ పభుత్వస్థాపనానంతరం, తెలుగున 
వెలసిన వచనసాహి తాన్ని  పండితులెవరూ యింతవరకు పరిశీ 
లించకపోవడం వింతగావుంది. 

[గంథర చనకు, (గంధ (వచారానికి యిక్కడి పరిస్థితులు 

వేరు; పాశ్చాత్య దేశాల పరిస్థితులు వేరు. ఇంగ్లండులో (గంథ 

క_ర్తృత్వం ఒక ఉద్యోగం వంటింది. [గంథరచనవల్ల యిక్కడ 
జీవనోపాధికలగదు. పుస్తకాలు (వాసి కాలం వెళ్ళబుచ్చడం, 

చిల్లివడవమీద [పయాణం చేయడంవంటిది. అందుకు ఏ రచ 

యితా, సొవాసించడు. పాఠశాలలో ఉపా ధ్యాయుడుగానో, 

మరెక్కడో ఏ ఉద్యోగమో చేసుకుంటూ రచయిత, కాలం 
గడపవలసివుంటుంది. అయిశే ఆధునిక కాలంలో ఉద్యోగులుగా 

రాణిం చేవ్య కులు, ఆంగ్లవి ద్యాధికులు మాతమే, మాతృభాష 

లలో పాండిత్యమున్నా, ఆంగ్ల భావ రాకపోతే, గొప్పపదవులు 

ఉద్యోగాలు దొరకవు. [పభుత్వోద్యోగులుగానో, న్యాయవాదు 

లుగానో |పసిద్ధిపొందుతున్న వ్యక్తులకు, తమ మాతృభావపై 
కంచు, ఆంగ్రభామమీద వ్యామోహం హెచ్చు. మాళ్ళభామ 
లలో పొండిత్యం సంపొదించడం కష్టమని ఆంగ్లవి ద్యాధికుల 

భావం, 

* పూర్తిచేయని పోన్టుచేయని ఉత్తరం, 
ప. 
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మన కళాశాలలలో బోధిస్తున్న ఆంగ్లవిద్య అసమ[గ 

మెనది. సాహిత్యకళ, సాహిత్య విమర్శనల పరిజ్ఞానం ఆంగ్ల 

విద్యార్థులకు అబ్బడం లేదు. ఆం గ్లసాహిత్యఅధ్యయనంవల్ల 
థి య EE 9) 

విద్యార్థులకు సారస్వతాభిరుచి కలగడంలేదు. వారిని కేవలం 

ఉద్యోగులుగా తయారుచేయోడానికి అది ఉపకరిస్తోంది. వర్త 
మాన ఆంగ్రవాబ్బయంతో పరిచయమున్న పట్టభ|[దులను మనం 

య A) 

వెళ్ళమీద లక్కించవచ్చును, 

తెలుగున నిజమైన సాహిత్యవిమర్శ వెలువడడం లేదు, 
ఇరవై ఏళ్ళుగా ఆ పేరుతో వెలువడుతున్నవి సృజనాత్మక 
కృషికి దోహాదపడడంలేదు: ఒక ళబ్లము [పొచీనకవి [ప్రయో 

గము అవునా, కాదా, అనే మీమాంసతో కాలం వ్యర్థ 

మౌ తోంది, 

ఎట్టి సాహిత్యవిమర్శల, కావ్యక ళల సహాయం లేకుండా, 

యిలాంటి పరిస్థితులలో "తెలుగున వచనసాహిత్యం, ఆవిర్భ 

వించింది. ఆంగ్లవిద్యాపరిచయ మంతగాలేని, పండితులు వచన 

(గంఛాలను [వాస్తున్నారు, తెలుగున ఆధునికవచనమును 

వాయాలనే ఉత్సాహికి, ఆంగసాహిత్వ సన్నిహిత సంబంధం 
_ 

౧ ఖీ అ 

అన సరం ial 

శ * జి 

ది పైల్యాండ్సు 

కూనూరు 

18 మే 1914 

ప్రెమ మి[తమా స్తో 

మీరు 16 వ తేదీన దయతో (వానిన ఉత్తరం అందింది. 

+ శ్రీ వేదం వేంకటరాయశాస్రీగారు 
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21 వ తేదీన సమావేశం. మీరన్నట్లు నెల్లూరునుంచి పనిగట్టు 

కుని మళ్ళీ మదరాను రావడం మీకు కష్టం గావుంటుంది. ప్రి 

పనులు తారుమారు అవుతున్నందుకు నాకు విచారంగావుంది. 

నేను సమావేశానికి రాదలుచుకోలేదు; మీరు మరొకలాగ 

భావించరని నానమ్మకం, కొండలమీద వాతావరణం కొంత 

[ప్రశాంతంగా వుంటుందని ఇక్కడకు వచ్చాను, ఇంతలోనే అటు 
ఇటు [పయాణంచేస్తే సుఖంలేదు. ఇక్కడ పదిహేనురోజుల 
పాటు ఎటూ కదలక విశాంతి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. 
అలాంటపుడు నేను మళ్ళీ మ[దాసువ స్తే వాతావరణంమారడం 
వల్ల, దానికి అలవాటుపడడంతోకే సరిపోతుంది. ఇంతకీ సమా 

'వేశానికి నేను రాకపోవడం వల్లి, ఇబ్బందివుండదు, అర్హ్యతవున్న 

అభ్యర్థికి సహాయం చేయడం నామతం, నేను అందుకే నమా 

వేశానికి రావలసివుంటుంది, అభ్యర్థులకు మీరు అలాంటి సదు 

పాయం చేస్తారని నా విశ్వాసం. అందువల్ల ఆవిషయం పూర్తిగా 

మీకు వొదిలిపెడుతున్నాను. 
ఈ ఏడు మళయాళంలో ఏడుగురు ఎం. వ, అభ్యర్థులు 

ఉ త్రీర్ణులయారు. కొంతమందికి నెకండుక్షాసువచ్చింది. బహుశా 
ఎవరూ  ియ్యిలెవుండరు. ఉన్నా ఒక రోఇద్దరో; అంతే, 

ఎం. ఏ. పరీక్షలకు ఇది ఆఖరు సంవత్సరం కనక వాళ్లు అలాగ 

అభ్యర్థులను [పోత్సహించారు కాబోలు, మనంకూడా ఈవనిష 

యాన్ని జ్జాపక 0 "పెట్టుకోవాలి. 

మార్కులను మనం ఒకరికొకరు తెలుపుకుని 'సర్క్యులే 

వను” వల్ల అభ్యర్థులఫలి తాలను నిర్ణయించాలని నేను సూచిం 

చాను, నా సూచనను మీకు ఆమోదించినందుకు నంతోవం. 

కాని అరే అంతిమనిర్లయం కాదు, “సర్కు్యులేవను పద్ధతి అంళు 
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నాభావం అదికాదు. ఒకరువేసిన మార్కులు తమ అభి పాయా 

లతోపాటు ఇంకొకరికి పంపించి, వారి నూచనలను తాము 

తెలుసుకోవాలి. మాటవరసకి నేను సమావేశానికి రాలేకపో 

తాను, మీరు, రామయ్యగారు, నెనుససిన మార్కులు మార్చితే 

బాగుండుననుకుంటారు. నా పరోక్షంలో, నాతో సం ప్రదించని దే, 

మార్కులుమార్చకూడదు, నాకు నూచనలుచే సే అవకాళం వుండి 
ఠీరారి, 

విద్యార్థులకు వ్యాకరణ జానం హఠాత్తుగా కలగదు, 

అందుకు మొదటినుంచి [పయత్నం౦ అవసరం. అన్నితరగతుల 

విద్యార్థులు, నిర్మవ్నవెన పాఠ్య పుస్తకాలను చదివే అవకాళం 

మనం కలిగించాలి. బోధనా పద్ధతులు మారిపోవాలి. సంస్కరణ 

అ త్యావళ్యక ౦, ఈ విషయాలను విపులంగా (శీ) రామకృష్ణపి శ్లేకు 

'తలియపరిచాను, ఈ ఏడు ఇంటర్మీడియటుకు నిర్దుష్టమైన వచన 
[(గంథాలను వేయాలనుకుంటున్నాను. అందాకా కొంతలో 

కొంత మంచిపయత్న౦ చేచామని నా ఉద్దేశం. విశ్వవిద్యాలయ 
పరీకులకు సిర్దుపఫ్టమెన |గంఛాలను వేయవద్దా! ఇ:టర్మీడియటు 
విద్యార్థులకు ప్ వచన|గంథాలలో ఒక దాన్ని, పాఠ్య భాగంగా 

'వేయాలనుకుంటున్నాను. కాని మీ పుస్తకాలు ఇక్కడ నా 

దగ్గర లేవు. 'బోర్డాఫ్ న్దడీన్ ' సమావేశం 20 వ శేదీన జరపాలని 
శ్రీ) పిశ్లై అనుకుంటున్నారు. వాయిదా వేయమని కోరాను, 
బహుశా వాయిదాపడుతుంది, మీ వచన|గంఛాలను ఇక్క-డకు 

పంపిం చవలనిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. పాఠ్యపు_స్తకా 

లలో ఆ న్రీలళ్ళంగార౦ం వుండ రాదని విశ్వవిద్యాలయం నిర్చే 

శించింది. అలాంటివేమెనా వుంకు వాటిని మనం విడిచి పెట్టి 
ఎడిట్ చేసుకోవచ్చును. ఇంటర్శీడియటు విద్యార్థులకు మీ “దళ 
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కుమారచరితి జాగుంటుందనుకుంటాను. (శీ రామకృష్ణ సపి శే 

ఉ_త్తరం[వాశాక, మళ్ళీ మీ కీ విషయంగురించి నెను వివరంగా 
(వాస్తాను. వీక్ళత మైన తెలుగు అప |భం౦శపు సంస్కృతం కలగా - 

పులగంచేసి కొందరు వు స్తకాలు|వాసన్తున్నారు. ఎవరివైనా, 

అలాంటిపు స్తకాలను విద్యార్థుల నెత్తిమీద మనం రుద్దకూడదు. 
ఇంటరుమిడియటు, బి. వ లకు మీరు | (వాసిన ర టకాలు 

ఈ ఏడు వేయాలని (వతిపాదించాలనుకుంటున్నాను. 
పీరు కోరుతున్న ట్టు Dé. పః అభ్యర్థులకు చక్కటి 

వ్యాకరణజ్ఞానం వుండవలసిందే, సందేహం లేదు. కాని చాలా 

మందికి వ్యాకరణసూ|తాలను కంఠ తా పట్టడంవల్ల "కాక, 

ఛామాపఠనం వల్ల అది అలవడుతుంది ఆమాట మనం మరవ 

కూడదు. బడిలో వేసింది మొదలు బడి మానేవరకు విద్యార్థులు 

చదువుతున్న వచన పు స్తకాలనిండా వ్యాకరణదోషాలే, ఆలాం 

టపుడు వాళ్ళకి చక్కటి వ్యాక రణజ్షూనం అలవడుతు౦దని 

ఎలా అనుకోగలం? దోషమంతా వాఠ్య[గంథాల రచయితలది, 

వాళ్ళని మనం.ఏమీ అనలేక, విద్యార్థులను దండిస్తున్నాం 
ఇప్పుడె ఈ వాక్యాలు వాస్తూం శే, రామయ్యగారి 

వద్దనుంచి మార్కుల పుస్తకం వచ్చింది. మార్కులు చూశాను. 

ముగ్గురు ప్యానయారు, అంతా థర్జుక్రా సె 1 మనం ఇంతకంశు 

ఎక్కువ మందిని ప్యాసుచేయాలి. "తప్పదు. వి ద్యార్ధులస్థాయి 

ఉన్నతంగా వుండాలనేమాట బాగానేవుంటుంది. కాని దాన్ని 

సాధించడానికి మనం విద్యార్థులకు ఏవిధంగా సహాయపడు 

తున్నాం? ప బోధనాపద్ధతుల్ని మనం పాఠ 
శాలల్ల్ోో [వ'వేళ పెట్టినపుడు, నిర్హష్షమెన పాఠ్య వణాళికను 

రూపొందించి, మంచ్ పుస్త వహోతను. “వేసినపుడు, విద్యార్థులు 
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మంచిస్థాయిని, అలవరుచుకో గలుగు తారు. (పొ ఫెసర్డు, విద్యా 
రులకు [వత్యతంగా బోధింపకపోవచ్చును, కాని, వాళ్ళకు 
సహాయపడే పుస్తకాలను మనం |పచురిం చవచ్చును, 

ఎం. వ, తరగతులకు పాంథ్రం చెప్పగలిగే వాళ్ళు మనలో 
ఆన్లేమంది లేరు. ఫస్టు గేడు కాలేజిలో తెలుగు పండితులై నంత 
మా తాన, ఎం. ఏకు పాఠాలు చెప్పగలరని నేననుకోను. ఇది, 

ఎం. ఏ లకు ఆఖరు సంవత్సరం. తెలుగుఆనర్చకు ఏ “కాలేజి 

ఎఫిలియెటు కాలెదు, (పెసిజెన్సీ, కిస్టియను కళాశాలలు, 
వ, ఏకు సైతం ఎఫిలియేటు కాలేదు. వి, ఏ ఆనర్సును మనం 
కొన్నేళ్ళకు కాని చూడం, 

ఇద్దరు అభ్యర్థులకి “కనీసమార్కుల'కు 11,18 మార్కులు 

తక్కువ వచ్చాయి. మనం వాళ్లని ప్యాసుచేయాలి. తప్పదు. 

మిగతా పేపర్లలో వాళ్లకి మార్కులు బాగా వచ్చాయి, మీరు 

నన్ను బలపరచాలని కోరుతున్నాను. వాళ్ల మార్కులు హెచ్చించి 

రామయ్యగారికి ఇవాళ ణము "తు నలులిన్టు' పంపిస్తున్నాను, 

వాళ్ళకీ చెరొక మార్కు మీరు వేస్తె ప్యాసవు తారు, అది మీ 

ఇద్దరి ఇష్టం. రామయ్య గారికి నేను (వాస్తున్న ఉత్తరం, పీకు 

చదివి పినిపిసారు. కనక అదంతా మళ్ళీ మీకు| వాయడం వృధా 

(శవ, 

కూనూరు 

18 మే, 14 
పియమి[తమాజి 

న నాకు, మార్కులు పంపించి, నా అభి పాయాల్ని తెలియ 

చేసే అవకాశం యిచ్చినందుకు సంతోషం. మీకు, నా ధన్య 
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వాదాలు. ఈ వడు మళయాళంలో ఎం. ఏ. పరీకకు వెళ్ళిన 

విద్యార్థులు ఏడుగురు ప్యాసయారు. ఈసంగతి మీకు తెలిస 

వుంటుంది బహుశె, వాళ్ళలో ఎవరూ ఫెయిలె వుండరు, 

ఉన్నా, ఒకరో ఇద్దరో; యం. ఏ. పరీకకు ఇది ఆఖరు సంవత్సరం 

కనక మనం విద్యార్థులపట్ల “సొధువు గా వుండాలి, 

116వ నంబరు విద్యార్థికి 547, 181 వ నంబరు 

. విద్యార్థికి 549 మార్కులు వచ్చాయి, కాని వాళ్ళు ఫెయిలై 

పోతారంశు నాకు విచారంగా వుండి నేను దిద్దినవాళ్ళ ఆన్సరు 
పేపర్లు మళ్ళీ చూశాను, అనువాదం పేపరులో ఒకొ్క్క-క్కంరికి 

85 మార్కులు మొదట వచ్చాయి; కాని అయిదేసి మార్కులు 

తగ్గించి వేశాను. ఇప్పుడు, వాళ్ళకి మొదటవచ్చిన 85 మార్కు 
లనే యిస్తున్నాను. నేను దిద్దిన .శుక్స్సుపేపరు. మళ్లా జాగ 
తగా చూశాను, కొన్ని మార్కులు కలపాలనిపించింది. కలి 

పాను. కాని బక్ట్సుపేవర్లలో రావలసిన కనీసమార్కులకు 
ఒకక్కమార్కు. తక్కువ వచ్చింది. మీ చేపర్లలో మీరు 
ఆ మార్కు యిద్దరికీ ఆవకాశంవుంశు కలిపి పుణ్యం కట్టు 
కోండి. హాజరయిన విద్యార్థులలో 151 వ నెంబరు అభ్యర్థి 

రెండవవాడుగా కనిపించాడు. అతను మిగిలిన వారికం ళు 

విమర్శలో మెరుగు. చక్కగా విమర్శించాడు; తన దృక్చ 
ఛాన్ని అనేక వివరణలతో, సోపపద్తికముగా, అద్భుతంగా 
నిరూపించాడు, 

నాతో మీరు (క్రీ వేంకటరాయశా స్త్రిగారు పకీభవిస్తే, 
తప్పక మరిద్దరు అభ్యర్థులు ఉ త్తీర్ణులౌ తారు, అపుడు వారిసంఖ్య 
ఆరు; ఇక పరీక్షలో ముగ్గురు వుండిపోతారు. అసలు నాజద్దేళం 

లో ఉత్తీర్ణుడు కాదగనివాడు ఒకడు. అతను 152 వ నంబరు 
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అభ్యర్థి; అతనికి 849 మార్కులు మాతం వచ్చాయి, మిగిలిన 

వారిలో కొందరికి 500; మరి కొందరికి అంతకంకు హెచ్చు 

మార్కులు వచ్చాయి. ఈ పరీతలో ఒక డుమాతం వుండిపోవలసి 

వస్తుందని నే నిదివరకే మీకు చెప్పాను. 

అభ్యర్థులలో ఎవరికీ చెప్పుకోతగ్గ పాండిత్యం లేదని, ఏ 

ఒకరూ మిమ్మల్ని మెప్పించలేక పోయాడని మీరు అంటు. 
న్నారు, (పత్యేకంగా ఏఒక అభ్యర్థి, గొప్పపండితుడు కాక 

పోవచ్చును. కాని మొత్తంమీద అభ్యర్థులస్థాయి సంతృప్తికరంగా 
వుంది; సరాసరి బాగుంది. అది అలావుంచండి. మీరొక విష 

యాన్ని అంగీకరించక తప్పదు. భాషా, సాహిత్యవిషయాలను 

చే గంఛాలు లేవు; ఉపాధ్యాయులు లేరు. ఇలాంటి పరిస్థి 

తులలో అభ్యర్థులు పరీక్షలకు హాజరవుతున్నారు. అభ్యర్థులలో 

కొందరు, దేశాభిమానంతో భాపాభిమానంతో సేవచేసి, తెలుగు 

సారస్వతరంగంలో సాహితీపరులుగా, మున్ముందు రాణించగల 

రని, నా విశ్వానం. ఇపుడు వాళశ్లెంతో (శమపడ్డారు. కొంత 

కాకపోతే కొంతె నా, మీరు. వాళ్ళను |పోత్సహించండి. ఇక 

కొన్నేళ్ళవరకు మిరు తెలుగులో ఎం, ఏ, ను చూడరు. 

114 వ నంబరు అభ్యర్థి ఇంగ్లీఘన బాగా ఆన్సరు చేయ 

లేదు తిస్పులువున్నాయి, అయినా, నేను మార్కులు తగ్గించ 

లేదు. ఇపుడు 10 మార్కులు మాతం తగ్గిస్తున్నాను. అతనికి 

సంస్కృతం బాగా వచ్చును; సంస్కృత భాషలో మంచి పండి 

తుడు. సందేహంలేదు. 4 
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ల్లో ఖ్ ఖ్ 

ఉదకమండలం 

28 మే 1914 

ప్రాయమైన అయ్యా % 

మీరు 21 వ శెదీన |వానిన ఉత్తరం అందింది. చాలా 

_ (ప్రయాసపడి పాఠ్యపు_స్హకాలను ఎన్నిక చేశాను. వని మొన్న 

టికి పూ_రీఅయింది. నిన్న మేం సంతకంచేసి, జాబితాను పంపిం 

చాము, బట్టరువర్తు శాసనసంపుటిలో నేను పేర్కొన్న శాననా 
లను బి, ఏ. అయిదో |[గూపుకు వేయవచ్చును. ఇవి చిన్నవి. 
మొత్తం 26. శ) 'వకటరంగరావుగారు వి. వ, ఆరో[గూపుకు 

శాససొలు నన్ను ఎన్నిక చేయమన్నారు. కాని నా నూచనలు 
అయిదో | గూపుకు జాగుంటాయి. ఆరో[గూపుకు ఆయన ఎన్నిక 
చేయడం- మంచిది, ' అ క 

ఇంటర్శీడియటు పాఠ్యపుస్తకాలను నిర్ణయించడంలో, 
ఆయనకి నాకు ఏకీభావం కుదురలేదు, ఇంటర్శీడియటు విద్యా 

రులకు నాన్దిశుల్లున్దడికి అన్నిపు_స్తకాలు అనవనరం, పిల్లల వై 
మోయలేని భారాన్ని మోవకూడదు. ఒక (పొచిన కావ్యం, 
ఒక ఆధునిక వచన గంథం వేస్తే చాలును, తిక్కనవిరాట పర్వ 

భాగాన్ని నేను నూచించాను. ఇంతకంళకు ఉత్తమ కావ్య 

భాగాన్ని ఎన్ని క చేయడం సాధ్యం కాదు, క్షభాశాల ఆం| ధపండి 

తులు (శ్ర క సూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారు వీఠికతో, అనేక 
పొఠాంతరాలత్యో, అర్థములతో విరాటపర్వాన్ని అచ్చువేశారు. 
అది విద్యార్థులకు చక్కగా ఉపకరిస్తుంది, 

* శ్రీ ఫిలిప్పు, మద్రాసు, + 



తిక్కన విరాటపర్వం, గద్యపద్యములతో వుంది, (పాచీన 

గద్య శైలిని విద్యాష్టలకు బోధించడానికి అది చాలును, వేరే 
ఇంకొక గద్య కావ్యం అవసరంలేదు ఆధునిక తెలుగుకు [జౌను 

పరిష్కరించిన “వార్సు ఆఫ్ ది రాజాస్* పఠనీయ[గంథంగా 
సూచించాను. అందులో విషయం అతి ముఖ్యమైనది. దీన్ని 
ఎవరూ కాదనలేరు. వా_స్తవికజీవితంతో సంబంధంవున్న తెలుగు 
పుస్తకాలు చాలా తక్కువ. అందులో ఇది ఒకటి, [కౌన్ 

ఈ పుస్తకాన్ని అతి నేర్పుతో పరిష్కరించాడు, [గాంథిక 
వ్యావహారిక భాషల ధ్వనిశాస్తా?నికి భేదం వుందని మనం మర్చి 
పోకూడదు నేను నూచించిన ఈ శెండు [గంథాలు | గాంథిక, 

లేదా కావ్య, వ్యావ హారిక భాషల స్వభావాన్ని, సంధికార్యా 

లను తెలియచేస్తాయి, వ. 

(శ్రీ వీరేశలింగం పంతులుగారు, ఆయన అనుయా 

యులు, తమ [గం ఛాలలో (గాంధిక లేచా కావ్య, వ్యావవోరిక 

భాషల సంధి కార్యాలను కలగా పులగంచేస్తున్నారు. వీటిని 

చదవడంవల్ల విద్యార్థులకు (గాంధిక భాషా స్వభావం, సంధి 

కార్యాలు సరిగ్గా అర్ధం కావు, ఒక పద్దతి అంటూ తలియక, 

విద్యార్యణు కూడినచోట్ల సంధిని ఉల్రంఘిస్తారు; కూడని 
చోట్ల పాటిస్తారు. ఈ రచయితలు [వాస్తున్న రచన|గంథాలను, 
విద్యార్ధులు చదివితీరాలని నేను నిర్భంధించను. కావ్య భాషా 

స్వభావం అర్ధం చేసుకుందుకు తగిన పాచీన కా వ్యాలువున్నాయి. 

నిర్దప్యమెన [పొచీన కావ్యాలను కాదని, దుస్ట్రమెన వచన| గం ధా 

లను విద్యార్దులకు పాఠ్య భాగాలుగా నేను వేయను. 

మాతృ భాపూద్యయనానికి ఆధునిక తెలుగు పఠనం 

అత్యావశ్యక మని విద్యాశాఖ గుర్తించింది, ఇంటర్మీడియటు 
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విద్యార్ధులు పరీక్షల్లో వఏభాష (వాయాలనే ప్రశ్న, సిండిశేటు 
నిర్ణయం అలావుంచండి, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. కౌను 

పరీష్కురించిన పుస్తకం అవశ శ్వపఠనీయం, అందువల్ల వి ద్యార్థలకు 

పాండిత్యం అబ్బుతు:ది. ఒకవేళ ఆపున్తకాన్ని ఆమోదించక 

పోతే దానికి బదులుగా విరాటపర్వం పూర్తిగా వేయమని 
నా సూచన, ఇంతకుమించి ఇంకొకటి నేకు సూచించను. 

శ జః ఖా 

అయ్యా * 
ఆధునిక తెలుగు వెర్నాక్యులరు కాంపొజిషను ఆన్సరు 

బుక్కులు మీకు పంపుతున్నాను. బోడపాటి వెంకటహానుమంత 
రావు నెంబరు ఒకచోట 29558; ఇంకొకచోట 295938 దిన్ని 

సరిదిద్దుకో వాలి. . .విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు వాళ్ల సరా 
సరి సామర్ధ్యపుస్థాయిని 'తెలియచేయవని నాఅభి[పాయం, 

కాంపొజివను నూ తాలను అర్జంచేసుకున్న ఉపాధ్యాయులు, 
విద్యార్థులకు ఆ పద్ధతులు బోద్రించనంతవరకు, పాఠ శాలల్లోదుష్ట 

వచన గంఛాలను పిల్లలు చదువుతున్న ంతవరకు, విద్యార్గులస్థాయి 

ఇలాగే వుంటుంది తప్పదు అందువల్ల, వాళ్ళను తప పటి ఎ) (పయో 

జనం లేదు. ఇంటర్ మీడియటు పరీక్షలలో కూజా ఇష కేపరిస్థీతులు. 

పాఠశాలల్లో విద్యాబోధనా పద్ధతులు విధిగామారాలి. వాటిని 

సంస్కరించి తీరాలి, ఈపరీక్షల మంచి చెడ్డలను, పరీజావిధానాన్ని 

వివరిస్తూ, నాఅభి[పాయాలను మీకుత్వరలోనే 'శలియపరుసాను. 

నా అసిస్టెంటు ఒకాయన ఎక్సామీినరు ము౦"కా రిపోర్టు పంప ' 

లేదు, అది అందాక, నారిపోర్టు మీకు అందచేసాను. 

4 + తీ 

హా ధమడాన్ళ యక్ దక దళ్ స, కోట్ల కార్యదర, 
య గా! 

(౮ 

224 



ప్రాయమైన అయ్యా, 

మీరు వెళ్ళిపోయాక ఢలుగు కాంపొజిషను కమిటీ లో 

జరిగిన సంఘటనలను, విశేషాలను వివరిస్తూ, డాక్టర్ బర్్నుకు 
*నొక ఉత్తరం (వాశాను. ఆ ఉత్తరం నకలును మీకు పంపి 

నున్నాను. త రా ర్ సిండికేటుకు అంద సున్నా నావుత్సరాన్ని డాక్టర్ బర్న్ 

తమిళ శాంపొజివను కమిటీలో ఎవరినీ నామినేటు 

చేయనక్కర లేదని “|దవిడియను బోర్డాఫ్ స్టడీసు ఛెయిర్మును 

(శీరామక ఎప్ప పిళ్లై మొన్న నాతో అన్నారు, 

వాడుక భామలకు (గాంధిక భాషలకు మధ్యవున్న అఖా 

తాన్ని సిండికేటు గు_ర్తించడంవల్ల [దవిడభాషలకు ఉపకారం 

జరిగింది. కాని కాంపొజిషను కమిటీల పణాళికమా|తం౦ సత్సలి 

తాలను సాధించలేకపోయింది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. 

శాస్త్రీయమైన దృకృధంతో ఛాపాతత్యాన్నీ అవగతం చేసు 

కునే పండితులు దేశంలో లేరు. కమిటీ సభ్యులలో చాలామందికి 

కాంపొజివను ఏవిధంగా వుండవ లెననే సమస్యను అర్థం చేసు 

కుని పరిష్మరిం చేళ క్రి మృగ్యం. భాపాసమస్యచు పరిష్కరిచడ 
మనేది వారి ఊహాకు అందనివిషయం౦, 

వాడుక భాషకు, (గాంధిక భాషకు ఇపుడున్న వ్యత్యా 

సాన్ని తొలగించి వ్యావహారిక భాషకు వ్యాసరచనలో ఒక స్థితిని 

కల్పించడం సిండికేబు లత్ష్యుం విరళంగావన్న శిష్ట వ్యావహారిక 
పడములను ధారాళంగా వాడవచ్చుననే సాధారణ సూత్రమును 

ఆ మోదించినట్లయి శె, సిండికేటు లత్యం ఒహుసులభంగా నెరవేరు 
తుంది. వివాద్యగ_స్త వివరములలోనికి సిండికేటు దిగనక్కర లేదు. 

% శా ళ్ 
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విజయనగరం 

అయ్యా, 
మీకు వేరేకవరులో [వూఫు పంఫుతున్నాను. అది రెండు 

మూడు పేరాలు కలిపినంత మా|కాన పూర్తికాదు. అందు 

కంతమాతం వీలులేదు. నా పూర్తిమినిటు ఆఫ్ డినెంటుగా 
దాన్ని నేను అంగీకరించలేను. ఆసంగతి మీకుజాగా తెలుసును, 
కమిటీ అర్జంటు సూచనలవల్ల, నాపూరర్తి మినిటు ఆఫ్ డిసెంటును, 
మీరు దాఖలు చేయ లేకపోవచ్చును. అలాఅయిళే, మీకువీలున్న 

సాధ్యమైనంత త్వరలో నా వాతపతులను నాకు పంపించి 
వేయండి. కాంపొజివను కమిటి గత నమావేశపు కార్యకమ 

వివరణ [పతిని దయవుంచి పంపించకోరుతున్నాను. 
% % శః 

అడ్మిరాళ్టహా"సు 

మైలాపూరు 

24 మార్చి 1914 

అయ్యా, 
నేను సిండికేటుకు సమర్పించిన నా 'మినిటు ఆఫ్ 

డిసెంటుకు చేర్చవలసిన అనుబంధము లన్నింటిని (శ్రీమార్కు 

హంటర్ ద్వారా పంపించాను, మొదట సమావేశక_ర్తలకురెండు 
అనుబంధములనే అందచేశాను. అవినాకు వారు తిరిగి పంపిం 
చారు, వాటిని నేను వాంటర్ కు పంపాను. ఈ అనుబంధములకు 

కాపీలు ఇపుడు నావద్దవున్న ఏ కనుక, ఒక సెట్టును మీకు 'పంపిస్తు 

న్నాను. వాటిని నా 'మినిటు ఆఫ్ డిసింటు చివరను వరసగా 
చేర్చవలసినదని కోరుతున్నాను. 

* గుమ్ముడూరి వేంకటరంగారావు. 
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కియమెన అయ్యా, 
ఊఊ కూ 

మీపరిశ్రీలనార్థము నేను ఈదిగువ పేర్కొన్న వాటిని 
మీకు పంపిస్తున్నాను. (అ) ది మినిటు ఆఫ్ డినెంటు (ఆ) ఆంగ్ల 

మున "రండు అనుబంధములు (ఆ) మ దాసు హైకోర్టువకీలు 

(శ్రీ వి. రామేశంగారు ఆధునిక శైలిలో కూర్చినకధ, 

నా 'ది మినిటు ఆఫ్’ పరిశోధనాత్మక నివేదిక, కొన్ని 

సాంకేతిక పదాలు వాడక తప్పిందికాదు. వాటిని సాధ్యమైనంత 

వరకు తగ్గించాను. అది సులభదో్యోతకము దీనితోపాటు మీకు 

పంపిన వివరణము నా మినిటు ఆఫ్ డినెంటును చక్కగా అవగ 
తం చేసుకుందుకు తోడ్పడుతుంది. 

4 4 కి 
| 

కోట్క విజయనగరం 
1 ఏప్రియల్ 1916 

త యమెన అయ్యో, స 

రే, నేను చెన్నపట్టణం బయలు దేరుదామనుకున్నా ను, 
కాని జ్వరంవచ్చింది, మొదట అనుకున్నట్టు సహాయ పరీక్షకు 
లకు అరవతేదీన నాసూచన లివ్వలేను. "మ్ వద్దనుంచి మళ్ళీ 
వర్తమానం వచ్చేవరకు, వారిని మ దాసు రావద్దని కోరండి, 
చే; నక్కడికి వచ్చిన తరవాత, సమావేశం ఎప్పుడు జరిగేదీ 
మూడురోజులు ముందు చెబుతాను. ఒకాయన నెల్లూరులో, 
ఇంకొకరు నార్ ఆర్కా టుజిల్లాలో వున్నారు. సమావేశపు 

( 

MEE జార్జి మెడాక్సు యస్, యస్. యత్, సి బోర్లు కార్యదర్శి. 

227 



తేదికి చారు రాగలిగితే నశేనరి. రాకపోతే వారు వచ్చేవరకు 
నేను మ[దానులో వుంటాను. నాకు అక్కడ విశ్వవిద్యాలయపు 

పనులు ఎలాగా వున్నాయి, 

ఈ పడు మీరు తెలుగు కాంపొజిషను పరీక్షకులకు చాలా 

సూచనలు పంపించారు. ఆధునిక తెలుగుకు సంబంధించిన విష 

యాలను వివరిసూూ సహాయపరీతకులకు కొన్ని సూచనలు 
నూచించాను. అవి వారికి రేపో ఎల్లుండో అందుతాయి. వాటి 

[ప్రకారం చారు విద్యార్థుల సమాధానప తాలనుదిద్ది మార్కులు 

వేయవచ్చును. 
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సంసాన వ్యవహారాలు 
@ 

ఉదకమండలం 

20 సెప్టెంబరు 1905 

భయ మి|తమా, 
(వ 

మీరు {2 వ తేదీన |వాసిన ఉత్తరం నాకు 16 వ తేదీన 
అందింది. మీరు పంపిన నా రిపోర్టుల శైలు అందినట్లు ఇదివరకే 
మీకు ఆలియపరచాను. మీరు కనుగొన్న విషయం కొలంబస్ 
కావించిన పరిశోధనను జ్ఞప్కికి తెస్తున్నది. శ) జగన్నాధరావు 

గారి పిటీవనులకు నా సమాధానాలను నేను ఇవాళ పంపిస్తు 

న్నాను, బెజవాడ శాసనానికి విజయనగరం రాజకుటుంజానీకి 

సంబంధం వున్నదని మీరు కావించిన పరిశోధన , బాగున్నది, 

సంతోషం *, చావా, వాయిదా పడ్డట్టు పతికలలో చదివాను, 

నవంబరులో శాబోలు వాయిదా, ఇందుకు [వత్యకం నేను 

* “దురదృష్టవశాత్తు ఆనందగజపతి మహారాజు, కీర్తిశేషు లవ 
డంచేత సంస్థానపు వారసత్వదావాలో 1887 నుండి 1912 వరకు అప్పా 

రావుగారు తల మునుకలుగా వుండిపోవలసి వచ్చింది. పది హీను సంవ 

తరాలలో అప్పారాయ మహాకవి చారిత్రక పరిశోధనకు, సాహిత్య 

వ్యాసంగాలకూ పెద ఆటంకాన్ని కలిగించి, యీ వారసత్వపుదావా, 

తెలుగుజాతికి రావలసిన మహాదై శ్వర్యాన్ని రాకుండా చేసింది" 
(శ్రీ సెట్టి ఈశ్వరరావుగారు, 
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మదరాసు వచ్చి లాయరుతో చర్చించవలెనా? మీకంశు లాయరు 

ఎక్కువ సాయపడతాడని నాకు నమ్మకం లేదు, 

ఇంతకీ నా సాత్యం సంగతి? కమీషన్ ముందు చేను 

సాక్వుం స ఉసెంబరు చివరివారం 

లోనో, జనవరి మొదటివారంలోనో, నేను దకీణ| బాం తాలకు 

వెళ తాను, అందువల్ల నా పరిశోధనకు ఆటంకం కలగకుండా, 

డి సెంబగులోవున నాసాత్యం తీసుకుంశు మంచిది. తిరునల్వేలి 

నుంచి రావడమం కే కష్టంకదూ! త్వరగా నాసాత్యం తీనుకో 
మని వకీళ్ళను అడగండి, 

పీరు నాకు Gs & తరంలో ఒక చిన్న పత్రం కని 

పించింది. అది చదివి చూ స్పై న్ నాశే వింత అనిపించింది. పొర 

పాటున కవరులో చెట్టివుంటారు. బహుశా అది సంస్థాన వ్యవ 

హోరాలకు సంబంధించిన ప|తమయివుంటుంది. ఉద్యోగులతో 

ఆనందగజపతి, 1897లో స్వర్గస్తులయారు. వారికి పిల్లలులేరు. 

తన అనంతరము తన మేనమామ కుమారుని దత్తత చేసుకోవలసినదని 
ఆయన తన తల్లిగారు అలక రాజేశ్వరి మహారాణికి అనుజ్జయిస్తూ ఒక 

మరణశాసనం వ్రాశారు, దాని ప్రకారం ఆమె ద త్తత స్వీకార మహోత్స 
వం జరిపించారు. ఈ విల్లు, నిజమైనరికాదని, "దత్తత చెల్లదని తామే 

వారసులమని, వ గ హే వేశారు. దీనిని పెద్దదావా, వార 

సత్వదావా లంటారు. ఆదావాలో వంశమూలపురుషుల “వృతాందాదివి 

శాసన (పమాణాలతో నిరూపించవలసి వచ్చింది. అప్పారావుగారు 

అందుకుగాకు “ఉషాభ్యుదయము (శ్రీ కృష్ణవిజయము” మొదలైన అనేక 
ప్రబంధములను శాసనములను పరిశోధించి సొక్యములను ేకశంచి. 

యించుమించు తామే ఈదావాను నడిపించారు. చివరకు అపీలులో 
ఇరుపతెలవారికి అప్పారావుగారు రాజీచేసి, దీనిని పరిష్కరించారు. 
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డబ్బు విషయం మీరు చర్చిస్తున్నట్టున్నారు. కాని చదివిశే 

నాకూ సరదా అనిపించింది. 

శ్రీ యస్. యస్, 
సికిం[దాబాదు 

160412 

లుయమున బావగారూ, 

న మీ ఉత్తరం నాకు నిన్నరాతి అందింది, మీరన్నమాట 

అతరాలా నిజం. మనది సాఫీ మార్గం, లావాదేవీలు పెంచే 

'రాజివొద్దు, ఇక అసలు విషయానికి వస్తాను, మహారాణీవారికి 

నగలమీద 14, 15 లక్షల అప్పు ఇవ్వడానికి కోవాజీ ఒప్పుకు 

న్నాడు. తన షరతులను తెలుపుతూ ఆవిడకు ఉత్తరం (వాశా 

డట; కాని సమాథానం రాలేదు. వివరాలన్నీ మీకిదివరకే నేను 
| వాశానుక ద! నాలుగయిదేళ ల్లో వస్తువులు విడిపించుకోవా 

లంటున్నాడు. నగలు తాకట్టు పెట్టమని, అప్పుప[తం (వాసి 

యిస్తామని టస్టీలు అన్నారట. నేను నా ఉత్తరంలో [వాసిన 
విషయాలన్నీ జాగ త్తగా అలోచించి, నన్ను వ్యవహారం 

ఏవిధంగా ఫొక్తుపరచమంటారో ఉత్తరం [వాయండి నేను 

సదాశివలేకర్ తో బొంబాయి. వెళుతున్నాను. మీ నూచనల 

[పకారం నడుచుకుంటాను, ఆలస్యమయి తె, అతను తనవద్దనున్న 

ఈ సొమ్ము యింకొక వ్యాపారంలో మదుపుపెడతాడు. 

ఖా ఖ్ * 
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లలితకుమారిదేని* 

తోట, విజయనగరం 

21 ఫిబ్రవరి 1918 

ప్రాయమైన పండిత అప్పారావు 

మీ వద్దనుంచి సమాచారం రోజూ అందుతున్నందుకు 

చాల సంతోషం. మనకు విజయం చేకూరుతుందని నావిశ్వాసం, 

మీరు లేనికొరత ఇక్కడ ఎంతో కనబడుతున్నది. నారాయణ 
మూర్తిని గురించి మహోారాజావారికి శులిగాం ఇమ్మని ఇనాళ 

పొద్దున్న నేను మీకు ఇచ్చిన ెల్మిగాంలో కోరాను. మహో 

రాజావారు క్యాంపులో వున్నారు, క్యాంపునుంచి ఇవాళ 

వస్తారు. అపీలు సంగతులను తెలుపుతూ మీరు, మా తం|డిగారికి 

ఉత్తర [వాస్తారని ఆశిస్తున్నాను. మీ ఆరోగ్యం ఎలా వుందో 

'ఇలునుకుందుకు ఆతృతపడుతున్నాను. మీ శులిగాంలో ఆవిష 

యం తెలియచేయలేదు. మీకక్కడ సౌఖ్యముగా వుందో లేదో 

అని ఆలోచిస్తున్నాను, విశేషములు లేవు, ఉ_త్తరమును ముగిస్తు 

న్నాను, 

ఖీ * ఖు 

* అనందగజపతి విల్లుప్రకారం, వారి మేనమామ కుమారుడు 

విజయరాను గజపతి మహారాజావారికి సంస్థానము దఖలుపడ్డది. ఆయన 

భార్య లలితకుమారిదేవి, ఈమె, ఖాస్మండురాజా సూర్యబక్సింగ్ గారి 
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కోటీ విజయనగరం 

18 జూలై 1018 

ప్రియమైన అప్పారావు, 

టీ "టెలి|గాం అందింది. నాకూ, శ్రీ) ఫౌలరుకూ మధ్య 

జరిగిన |పసంగ సారాంశాన్ని మీకు నేను చెప్పడం మరిచాను, 

“అప్పారావు కానీయండి, మరో [వప సందుల కానీయండి; 

నేను డబ్బుమా[తం అడ్వాన్సియ్యను” అన్నాడు. మీతోపాటు 
(శ్రీనివాస అయ్యం గారిని తీసుకురండి. జాబుసాహేబ్కు 

వొంట్లో జాగులేదని ఆయనకు చెప్పారనుకుంటాను. వారిని 
వారి కుటుంబీకులను అడిగేనని చెపండి. మీరు ఆరోగ్యంగా 

వున్నారనుకుంటాను, ఆయనకు తీరికలేకుంశు వారు వచ్చేవరకు 
మీరు అక్కడ వుండిపో నక్కార లేదు, మీరిక్కడకు రావడం 

అవసరం. 

4 4 వ 

శీ) సూర్య ప్రక రన్ * 

కాన్మండా 

7 జనవరి 19183 

బ్రయమైన పండిత అప్పారావు, 

మీతో ఒకటిరెండు మాటలు. మాఅమ్మాయి శమం 

కోరి మీరు చేయగలిన సహాయమంశతా చేసారని నేను న నమ్ము 

_ * సంస్థానము ఎవరికి చెందవలెను అన్నవిషయం మదరాసు 
హైకోర్టు తేల్చవల సివుండగా, (పభుత్వం సంస్థాన ప్యవహారాలను అజ 

మాయిషీ చేయడానికి ఒక ధర్మక_ర్హృత్వ సుఖాన్నీ నియమించారు, దీనికి 
పెద్ద, ఫొలరుదొర. ఈయన అప్పుడు కలెక్టరుగా వుండేవాడు. ఆనంద 
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తున్నాను. * కమిటీలో ఆవిడకు సభ్యత్వం వుంజెటట్టు పీరు 

అన్ని [ప్రయత్నాలు చేయాలి. , రీవా మహరాణి కమిటిలో 
పహోచదాతో సభ్యురాలుగా వుంజేవారో, అదేవిధంగా ఈవిడ 

కూడా వుండాలి. అలాగే [పయత్ని స్తానని మీరునాకు వాగ్దాన 

మిచ్చారు; కనక నేనీసంగతి నొక్కి అపీళ్లనన్నిటినీ తోసిపుచ్చే 
టట్లు మీరు శాయళ కుల పాటుపడతారని నానమ్మకం. మీమీద 

మాఅందరికీ ఎంతో విశ్వాసంవుంది. మాకుమా _ెకు, మీపట్ల 

ఎంతటి గౌరవ విశ్వాసాలున్నవో నేను వేరే చెప్పనవసరం లేదు. 

ఆ విషయం మీకూ ెలునును. 

వల ఇ 

విజయనగరం 

లా బ్రాంచి 

పంపిన తేదిః 12.218 

శ్రీ గురజాడ అప్పారావు పంతులు 1918 జనవరి శవ 

తేదిన సంస్థాన ధర్మకర్తకు "పెట్టుకున్న అర్టివై ఎండార్సు 
మెంటు, 

(శ్రీ జి, అప్పయ్య రిమార్కు_లు 

నాకు నుహారాజావారి' కళాశాలలో (శ్రీ) అప్పారావు 

గారిచెంత ఎఫ్. ఏ. వి వ. కాసులు చదువుకునే అదృష్టం కలి 

గజపతి సోదరి రీవామహారాణి, విజయరామ గజపతి! హైకోర్టు అడ్వ 
'కేటు పార్గసారధి ఆయ్యంగారు ఈకమిటీలో సభ్యులు, 

+ రీవారాణిగారు 1912లో మరణించగా వారి సభ్యత్వానికి ఖాలీ 
వచ్చింది. 
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గింది. ఆయన అతి సమర్గుడు; ఉత్తమ అధ్యాపకుడు, విద్యా 

ర్థులు ఆయన్ని పూజ్య భావంతో చూసేవారు; ఆయన విద్యా 

ర్లులను | పేమించేవారు. ఆనందగజపతి మహోరాజావారికి 

ఆయనమీద అమిత గౌరవ౦, సంస్థాన వారసత్వపు చావా, 

మీదపడి తల మునుకలుగా వున్నపుడు ఆయన దానిని చక్కగా 

నడిపి ఆదుకున్నారు, తమ శక్తి సామన్భ్యాలవల్ల, నిష్కళంక మైన 

వ్య క్రిత్వంవల్ల, దుష్టశక్తులను దూరంగా వుంచగలిగే వారు, 
బుజు ప్రవర్తన కలిగిన వ్య క్తులకు సహాయపడేవారు. రీవారాణి 
వారి ఆంతరంగిక కార్యదర్శిగా, తమ పలుకుబడిన దుర్విని 

యోగం చేయక, నిజాయితీవరులకు ఆసరా ముచ్చేవారు 

ఆయన లేకపోయినట్టయిే, చెద్దదావాలో ఎంత ధనం ఖర్చు 

అయేదో ఊహించలేం; డబ్బు వృథాగా ఖర్చు అవడమే 
కాకుండా, సంస్థాన వ్యాజ్యంలో |పతికతులు గెలుచుకుని 

వుండేవారు. ఆయన నలవో సాయమూ మనకు అవసరం. 

సంస్థాన వ్యవహారాలు ఆయన సలహినహాయమూ లేనిదే 

చక్కగా సాగవు. నేను ఉద్యోగానికి వచ్చినప్పటినుంచి, ఆయన 

దతతతో నడిపిన వ్యవహారాలు ఇవి: (అ) వెలగాడ దావా 

(ఆ) కొండపొలెం చావా (ఇ) కతిమకొండ దావా. ఆఖరి " 

దావా పూర్తిగా ఆయనే స్వయంగా నడిపించారు. ఇది సంస్థాన 

వ్యాజ్యాలలో అతి ముఖ్యమైనది. పమంు సంస్థా నానికి వ్యతి 

శేకంగా పూమాహేమీలు....గారలు సాజ్యాలు యిచ్చారు, 

ఇది కనక గెలవకపోయినట్టయి తె, దినిని పురస్కరించుకునిఅ నేక 

దావాలు మీదపడును. ఈనారిమార్కులతో ఈ అర్జీని మం 

జూరు చేయవలసిందిగా, |టస్టీని, కమిటీని నేను కోరుతున్నాను, 

వితీఫ్ 



ఫౌలరు 

దీనిని మంజూరు చేయవలసినదిగా వాదయహపూర్వకం౦గా 

కోరుతూ, దీనిని కమిటీకి పంపిస్తున్నాను, 

(శీ) యస్, (శ్రీనివాస అయ్యంగారు : 

(శ్రీ ఫౌలరు [పతిపాదనలతో ఏకీభవిస్తున్నాను, ఆమో 
దిస్తున్నాను, 

శ్రీ) విజయరామరాజు 

సంసానానికి, కుటుంబానికి చేసిన సేవకు (ప్రతిఫలంగా 

అప్పారావుకు నెలకు 140 రూపాయలు పింఛను యివ్వవచ్చును, 

ఫౌలరు : 

కీ) గురజాడ వెంకటఅప్పారావు కావించిన (పత్యేక 
సేవలద్భ ష్ట్యా, సంస్థానం నుంచి నెలకు 140 రూపాయలు 

చొప్పున (పత్యేక పింఛను తీసుకుందుకు మంజూరు చేయడ 
"మెనది. 

% నే జ 

జె, సి. హెర్, ఫొలరు 

వా లేరు 

8 మే 1913 

ల) యమైన అప్పారావు, 

జై మీడ _త్తరం నాకిపుజే అందింది. సంసానానికీ అతి నమ్మ 

కంతో మీరు చేసినసేవ, మేలు మరువరానిది, తం| తలకు మీకు 

ఆమడదూరం. మీది కేవలం బుజుమార్గం, మీరు కావించిన సేవకు 
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[పతిఫలం అందించే మహద్భాగ్యం నాకు పట్టింది. సంతోవం, 

అమ్మకమువల్ల వచ్చిన సొమ్ము, అప్పుకు “విరియా' వేస్తాను. 

ఎ|గిమెంటు ప| తాలవిషయం, మహారాజా మహారాణులదృష్టికి 

తెచ్చి, వారుఅనుకూలంగా ఆలోచిం చేటట్టు చూసాను. బ్యాంకు 

వాళ్లు, అప్పుతీర్చమని నెత్తిమీద కూర్చున్నారు. నగలు తాకట్టు 

పెడిశే ఆతప్ప, ఫిరాయించడం కష్టం, పధ్నాలుగున్నర తకం 

లోను, కొంతడబ్బు బ్యాంకుకి జమకడదామం™ే. మరి కానల్ 
దాస్ బుణంమాట? అతనూ ఊపిరి నలసనీయడంలేదు. జూన్ 

మువై ఎలోపున, జాకీ జమకట్టకపో తే, దావా చేసాడట ! ఈ 

లోపున అప్పుపుట్టడం సాధ్యంకాదు. వ్యవధి తక్కువ. పరిస్థితులు 
ఎంత గడ్డుగా వున్నా యో, కమిటీ అర్ధం చేనుకుంటుందను 

కోను, మీనలహోకోనం నిరీతీస్తున్నాను, 
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*" సాత్రజల్లూ ; కొత్తల ల్లూ 

కోట, విజయనగరం 

7 ఫిబ్రవరి 1918 

[ప్రాయమైన అయ్యా 

నిన్న మీరు దయతో |వాసిన 'నోటు' అందింది, అందుకు 
మీకు నా ధన్యవాదాలు, నేను వుంటున్న ఇల్లు సంస్థానం 

వారిది, ఈ ఇల్లును అరవై. ఏళ్ళక్రితం విజయరామరాజు సంపా 

దించారు, నేను ఇందులో వుండడానికి ఇరవై ఏళ్ళ కితం ఆన౦ద 

గజపతి నాకు అనుజ్ఞ యిచ్చారు. అబ్దె లేకుండావుంశే, వున్న 

వాళ్ళకు ఇళ్ళమీద హక్కు ఏర్పడుతుంది; కనక అది భావ్యం 

కాదని తలచి సంజ్ఞానం వారు, తమ యిళ్ళకు అద్దె చెల్లించ 

* సంస్థానము వారిచ్చిన ఈ ఇంటిని మహాకవి వ బాగ 
చేయించుకున్నారు. ఇల్లు : వీధివరండామీద రెండు అరుగులు. అటగు. 

మీద శెండు పంచపాశీలు, 'వీధి వరండా దాటగానే ఒక పెద్దసావడి 

దానిమీద ఒకగది. సొవడిదాటగానే నాలుగిళ్ళవాకిలి, చుట్టూ వరండా 
వాకిలికి తూర్పున వరండామీద ఒక ధాన్యపుకొట్టు, దానిమీద “దకీణవెః 

ఒక పెద్దహోలు, వాకిలికి దక్షిణాన ఒక పెద్ద ధోజనాలహోలు, ఈ హః 

అవతల సపెరటివర్ండా; వరండా ఇ పని న౦టయిల్లు, నుయ్యి. పడ మ; 

వెప ఒకసావడి. సావడినుంచి మేడ" పెకి మెట్లు, మేడమీద ఆయ 
చదువుకునే ఒకే ఒకహాలు, ఒక పడకగది, వీటికి ముందు వెనకా 
వరండాలు, 
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మన్నారు. ఇదిజరిగి కొన్నే శ్లయింది. నేను వుంటున్న ఇంటికి 

నెలకు అయిదు రూపాయలు అదె, ఏడాదికి రెండునెలల అద్దె 

"నేను చెల్లి స్తే చాలునన్నారు, 

ఇల్లు చాలా పాతది; చిన్నది 'ఇమ్ము' తక్కువ. ఇంటి 

నేల, వీధి అవెలుతో సమానంగా వుంటుంది, ఇంటి లెవిలును 

మించి వీధి లెవిలును పెంచాలని మ్యున్సిపల్ కాం[టాక్షరులు 

జగడ మాడుతూనే వున్నారు మండువా, వీధి లెవిలుకి ఎలాగా 
తక్కువగా వుంది. ఇంటిలో మనలడానికి వీలున్న వి మూడే 

మూడు గదులు. ఒకటి కిందవుంది. రెండు మేడమీద వున్నాయి, 
మేడమీద రెండుగదులు నావు _స్తకాల వీరువాలతో, “పెలుపు 

లతో, రికార్లు సెన్టైలతో నిండిపోయాయి. అక గా మసలడానికి 

నాకేచోటు లేదు. అందువల్ల ఇంటవున్న వారంతా దిగువన 
వున్న ఆ ఒక్కగదిలోనే మసులుతున్నారు; కాలకేపం చేస్తు 

న్నారు. ఒకేగదిలో ఇంతమంది రా|తిళ్ళు పడుకోవడంవల్ల అనా 
రోగ్యం దాపరించింది* ఇవికాక, ఇంట్లో ఒక వంటగది, భోజ 

నాలగది, సామానుగదులు వున్నాయి. 

దివంగతుర్మాలెన మహారాణీ మహారాజ కుమారికావారు 

1898 _ 99 లో గంగానదీ తీరాన ఒక ప్లాటును కట్టించదలుచు 

కున్నారు. ఆవిడ కోరికమీద నేను ఆపడు మెట్లు కట్టించాను. 
ఆ మరుసటి సంవత్సరం కేదారభాటు భవన నిర్మాణం నా అజ 

మాయిపిలో కొనసాగింది. అపుడు ఆవిడ నాకొక వాగ్దానం 

చేశారు: తన కేదారఘాటు భవన నిర్మాణం పూ_క్రిఅయాక, 
గృహా ప్రవేశానంతరం, విబయనగరంలొో నేను వుంటున్న ఇల్లు, 

నాకు ఇవ్వగలనని ఆవిడ నాకు మాటయిచ్చారు. కాని 190:తర 

వాత మం, కాళీ వెళ్లలేదు; గృవాపవేళ మహోత్సవంఒరగ లేదు, 
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మునపటికంబు, ఇప్పుడు మా కుటుంబం చెద్దదయింది, 

నా ఎలె[బరి విపరీతంగా "పెరిగిపోయింది, అసలే 'ఇమ్ము' లేని 

ఇంటో, మాకు మరీ ఉక్కిరిబిక్కిరిగా వుంది. ఇక కొద్దిరోజులకు 

పోళారనగా, మహోారాణివారికి ఈ విషయం జ్షూపకం చేశాను. 

తమ సోదరుని జ్ఞాప కార్షం ఈ ఇల్లు నాకీయవలసినదని అడిగాను, 

లేదా దీనిని నాకు అమ్మడానికి ధర్భక_ర్తకు అనుమతి ఇమ్మ 

న్నాను. ఆవిడ ఎటూ శెల్చి చెప్పలేదు. “చూర్గాంలెండి' 
అన్నారు. దివంగతురాలై న మహారాణీ మహరాజకుమూరికా 

వారు నాకు చేసిన వాగ్దానాన్ని, మితులవల్ల రాణిసాపాబు 

వారు విన్నారు; విని నొతో “అవును. ఆఇల్లు మీ కీయవలసిం దే 

అన్నారు, నాటినుంచి నేనా విషయాన్ని (పస్తావించ లేదు. 
ఎప్పుడో మహారాణి మహారాజ కుమారికా నాకు చేసిన వాగ్గా 
నాన్ని పురస్కరించుకుని ఆవిడను నే నెన్నడూ నొక్కి నొక్కి 
అడగలేదు. ఇపుడు మహారాణి సాహెచావారిని ఆమాట చెల్రిం 

చమని నేను అడగదలుచుకోలేదు, నాకూ వారికీ వుంజే అను 
బంధం ఒక వ్యావారంవంటిది కాకూడదు 

స్ు సంస్థాన వారసత్వపు చావాలో పనిచేసినందుకు 

ore కొంతడబ్బును మంజూరు చేయడానికి మీరు అంగీక 

రించినట్టు, “లా” [బాంచి సూపశెండెంటు నాతో చెప్పారు, 

కాని ఆ సొమ్ము ఎంతో యింకా నిర్ణయించ లేదన్నారు, నాకు 

యివ్వబోయే [(పతిఫలంలో కొంత మీరు ముందు యిచ్చినట్ల 

యితే ఆడబ్బుతో నేను ఈ ఇల్లు కొనుక్కుంటాను. ఈ రోజుల్లో 

ఇది పదిహేనువందలకు “వెన వుంటుంది; రెండువేలకు మించదు" 

ఈ |పతిపాదన మీకు నచ్చినట్లయిశే, ఇల్లు నాకు అమ్మే 

పర్చాటులు చేయవలసినదిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. 
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ముందుగా మీ అభిమళతాన్ని నాకు తెలియచే స్టే సంతోషం. ఈ 
లోపున నా స్వంత ఖర్చులతో ఇంటిని బాగుచేయించుకుంటాను, 

చాలాకాలం ఉదోగగం చేసినా, నేను వమీ వెనక వేసుకోలేదు, 

అందువల్ల క్తి తోడ్చాటు లేనిదే ఇల్లు కొ నేస్పితిలో లేను, 

+ ళీ 4 

ఉదకమండలం 

29 మే 1914 

లయ మైన (శ్ర వేలస్, 
Ne 

ఈ మూ ఇంటిహోలు నిర్మాణం నేననుకున్న పద్దతి (పకారం 

ఆరంభమయిందని కం|టాక్షరు గక శె, అప్పన్న దొర తెలియ 

పరిచాడు. సంస్థానంవారు, కోటలోని పొతభవనాల స్తంభాలను 

దూలాలను అమ్ముతామన్నారు, అమ్మికే ఎన్ని అమ్ముతారో 

తెలిసే మిగిలినవి మార్కెట్టులో కొంటానని అప్పన్నదొర 
అంటున్నాడు. కనక మీరావిషయం నాకు తెలియ చేయవలసిం 

దిగా కోరుతున్నాను, శ) ఫాలరును, దూలాలు కావాలని 

అడిగాను. ఆయన మీతో మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. అవి అమ్మ 

డానికి అవకాశం లేకపోతే కావలసిన కలప మార్కెట్టులో 
కొనమని కం టాక్ట్రరుకి చెబతాను. 

ఇక్కడి వాతావరణం [ప్రశాంతంగా వుంది. (ప్రస్తుతం 

పలీలో వున్నాను. అది అయేసరికి వారంరోజులు పడుతుంది. 

* ఇది అప్పారావుగారు స్వంతముగా కట్టుకున్న ఇల్లు. ఈ ఇంటి 

నిర్మాణమునకు హాలు, (పాతిపదిక, అది ఆయన లై (టరీ హోలు. పొత్త 

ఇంటిని ఆనుకునివున్న ఈకొ త్ర ఇంటికి వీధి వసారాలో ఇరువై పుల 
రెండు గదులు, మద్య ఒకపెద్ద హాలు అవతల వసారా. గృహ ప్రవేశా 
నంతరం కొన్ని మాసములు మాత్రమే వారు ఇందులో వున్నారు. 
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చివరిరొజులు 
కోట, విజయనగరం 

7 ఏప్రియత్ 1916 

ప్రియమైన (శ్రీ ఎల్లింగ్లన్, * 

మా ఆంతరంగిక కార్యదర్శి, (శ్రీ) గురజాడ అప్పారావు 
గారు కొన్ని సెలలనుంచి అనారోగ్యముతో బాధపడుతున్నారు, 

ఆయన యిప్పుడే విశాఖపట్టం బయలు దేరారు. ఇక్కడకంశు 

అక్కడ వాతావరణం బాగుంటుందని, తగిన వె ద్యసహాయం 

లభిస్తుందని, వారి ఆశ, వారు శ్రీ పి పి, టి. కని చాసఅయ్యంగా 

రింట దిగుతారు, మీరు వెంటనే అక్కడ కొకమారు వెళ్ళి వారి 
శరిరస్థితి జా[గ_త్తగా పరీతీంచి, కావలసిన అవుషధములు 

వాడుతూ, కంటికి రెప్పవలె కాపాడ తారని నమ్ముతున్నాను, 

ఆయన ఆరి గర ఎలా వుంటున్నది ఎప్పటికపుడు నాకు 
తెలియచేస్తూ “బిల్లు నాకు పంపండి. బిల్లు ఎంతయినా సరే, 
చేను మీకు. శెల్లీస్తాను. 

ళీ + లీ 

* మహారాణీ లలితాకుమారిదేవి, విశా ఖపట్టం పెద్దాసుపత్రిలో 
జిల్లా సర్జనుగా వున్న ఎల్లింగ్లన్ దొరకు (వాసన లేఖ మహాకవి, విశాఖ 

టీ కొన్నిరోజులే వృండ్, ఇంటికి తిరిగివచ్చారు. విజయనగరం 

ద్దాసువత్రిలో డాక్టరుగా వుంటున్న, వారిమ్మిత్రులు శ్రీ చాపా మంగయ్య 
ses వద్ద" దుందు పృచ్చుకొంటున్నారు. కాని, జబ్బు నిమ్మ 

శించడంలేదు. రొసురాను ఎక్కువాతున్నది. ఇక స్వయముగా తాను 

మద్రాసు వెళ్ళలేక, తగు సూచనలిమ్మని, తన శరీరపరిస్థితిని తెలుపుతూ 

సర్జనుకొక నివేదికను పంపారు. చూ; మహాకవి డైరీలు: పుట 258, 
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8 నాపీరురోడ్డు, పూనా 
6 ఏప్రియలా 1815 

అయ్యా" 
మా వస్తువులను గురించి పతికలలో [పకటిం చేటపుడు 

తమ పేరును. తాము యిచ్చిన యోగ్యతా పత్రమును వినియో 

గించుకోవచ్చునని అనునుతించినందుకు, మీకు మా ధన్యవాద 
ములు. మీ దయకు మేము మిక్కిలి కృతజ్ఞులము, 

4 4 t 

విజయనగరం 

స జూన్ 18105 

ప్రాచుమెన అప్పారావుగారూ, 4 

మీ ఉ _త్తరం చదువుతున్నపుడు, నాకెంతో దుఃఖం 

వచ్చింది. మనం కొన్నింటిని అర్ధం చేసుకోలేము. కష్టాలు మంచి 
వాళ్ళ శే వసాయి. వాళ్ళనే ల బాధ -వెడళారు. చెడ్డ 

వాళ్ళు ముందుకు వస్తూవుంటారు. వాళ్లే బాగుపడశారు. 
వాళ్ళకు |పాపకం ఎక్కువ. లోకంలో ఇలా ఎందుకు జరుగుతూ 
వుంటుందో ఎవరికీ అరం కాదు. 

ఇప్పుడు మీరు పడుతున్న ఆవేదన ఎందుకో నాకు తెలు 

సును. ఇన్నాళ్లూ ఇన్నేళ్లూ నిరంతరం మీరు కావించిన కృషి 

తప్పక ఫలిస్తుంది. ఏ చరితకోసం, మీరు మీకాలాన్నీ శక్తినీ 
ధారపోశారోో ఆ చరితను మీరే రచిసారు. తప్పదు, మీకు 

rr (కలాల న క భానతాలనుతా ఆ 

* పెస్టస్టి పి, పోచా అండ్ సన్సువారు, మహాకవికి వ్రాసిన 
దజై 

ఉత్తరం 

+ ఇదిన్నీ, దీని తరవాత జాబున్నూ, ఫౌలరుదొర వ్రాసినని. 
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నిమ్మళి స్తుంది. నిమ్మళించాక, అది పూ _ర్థిచేయవచ్చును. దిగులు 

పడవద్దు, మీ కొకరు ధ్రైర్యము చెప్పనక్కర లేదు. మీ మనో 
ధై_ర్యం బాలా గొప్పది: 

మీరు ఆత్మజ్ఞాన సంపన్నులు. మానవుల కెరుకపడని 

అంతిమ యా తాస్టలానికి బయలు దేరవలసి వస్తుందని మీరు 

ఖతిల్లరు. చిరునవ్వుతో మృత్యువును పలకరించి, చితన్ల యిర్య 

ముతో పయనిసారు. మరణమును ఆనందముతో ఆలింగనము 
చేసుకోగలిగిన ఆత్మ పరిపక్యమును పొందిన సిద్దులు. అట్ట ఆత్మ 

పరిపక్వమును జీవితమున సాధించడానిశకే, మీరు జీవించారు. 
నాకున్నూ. పతక. ధృతి ఆత్మ ఏభూతికలగాలని నాఅభిలామ, 

మీరు జీవన్నుక్తులు, ఇక్కడనుంచి మీరు వెళ్ళిపోతున్న౦ 
దుకు మీకు దిగులులేదు: ఇక్కడ మీరు వదలి వెడుతున్న వాటి 

మీద, మీదిగులు. మీకుమారునకు, కుటుంభానికి వలోటూ లేదు; 

ఇకమీ పెంపకపు కొడుకు, ఆచరి తమీదనేకచా, మీకున్న బెంగ 
ల్లాను! జెంగపడకండి. మీరు తల చెట్టిన చరిత్రను తగిన సమర్ధ 

అ నియమంచి, మీరు వుం ళీ ఎంత బాగుండునో, తక 

వారిచేత (వాయించి, నేను పూర్తి చేయిస్తాను. అవును; ఇంత 

కంక నేను మీకేవిధంగా సాయవడగలను |! 

ఈ |పాంతీయులలో, నేను మన్ననచేసే బహు కొద్దిమం 

దిలో మీరు ముఖ్యులు. ఇంకొకరయిత్తే నేనింత బాధపడను. 

మీఆశయాన్ని నేను నెరవేరుస్తాను, కాని మీమీద నాకింకా 
ఆశ పోలేదు. *చరి తను మీరే పూ_ర్తిచేసారని నా ఆశ! 

"శ ఇక తానాస్టేకాలం జీవించనని మహాకవి కే గక. 

ఇంతకాలమై తాను పరిశోధించిన శాసనాలను, (శ్రమపడి సేకరించిన 

రికార్డులను, వ్రాసిన భోగట్టాను ఆధారముగా చేసికొని, తగిన పండితుల 
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విజయనగరం 

22 జూలై 1810 
ప్రియమైన అప్పారావుగారూ 

మీరు దయతో పంపిన పళ్ళు అందాయి. కృతజ్ఞుణ్ణి, కి 

ఒంట్లో నింపాదిగా వున్నందుకు ఆనందిస్తున్నాను. చిరకాలం 

నుంచి మిమ్ముల వేధిస్తున్న జబ్బు తిరుగుమొహాం పట్టింది. చిట్ట 

చివరికి మీరు జయించారు, మీరు తల "పెట్టిన సాహిత్యకృషి ఫలి 

స్తుంది. మీరు అందుకోదలచిన ఆదర్శాలు “మీరు అందుకుంటారు, 

మీకలలు నిజమౌ తాయి. అది నిజముయేవరకు మీకు జీవిస్తారు. 

చరిత్ర రచనకు కావలసన పరికరాలను సమకూర్చు 

కుంటున్నారా? మీవని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న దని 

నమ్ముతున్నాను. ఇంక ఫరవాలేదు. మీరు మళ్ళీ మాతో 
మాలాగే హాయిగా మసులుతూ వుంటారు. 

4 4 ఖీ 

(టిప్లి కేన్ 

ప్రియమైన అప్పాశావుగారూ, * [పపం 12 
మీరు రెండవ జెదిన (వాసీన జాబు అందింది, పుటలనంఖ్య 

చేత తాను తలపెట్టిన కళింగదేశ చరిత్రను (వ్రాయించి పూ_ర్తిచేయించ 
వలసినదని, మహాకవి, ఫొలరుదొరను కోరారు: “ఆయన మిత్రుడు 

(శ్రీ గిడుగు రామమూర్తి పంతులు దీనిని సమకూర్చడానికి (ప్రయత్నిం 
చాడు. గాని ఆయనకు అవకాశం చిక్కినట్లు కనిపించదు. పూనపొటి 

గజపతుల చరిత్రగాని, విశాఖజిల్లా చాణుక్యుల చరిత్రగాని, చిట్టచి వరకు 

ఆయన (వ్రాయలేదు =” 

కీ. శే. కిళాంబి రంగాచార్యులుగారు ఎ౦. వ. వీ, యత్, 

ఫ్ గుమ్ముడూరి వేంకటరంగారావుగారు (వ్రాసిన లేఖ. 
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చాలకపోవడంవల్ల ఇంటర్శీడియటు సెలక్ష న్లలో అనుకున్న కొన్ని 
మంచిభాగాలు చేర్చలేకపోయాము. కవిత్రయము భారత భాగ 
ముబు, నన్నెచోడ, రంగనాధ, భాస్కర, కేతన (దశకుమార 

చరితము) కావ్యాలనుంచి కొన్ని భాగాలు సెల క్లన్లలో వున్నవి, 

ఇవికాక (శీ నాథ, పోతన, పిల్లలమటి, కృష్ణరాయ, చెద్దన, 

రామరాజభూషణుల కావ్యభాగములను కొన్ని వెయాలను 

కుంటున్నాను. బి. ప. సెలక్ష న్లకు కావలసినంత స్థలంవుంది, 

కనక ఇందులో చేర్చని భాగాలు అందులో చేర్చవచ్చునని అను 

కుంటున్నాను. 1917 మెటిక్యులేషన్ పరీతకు వేసిన వచన 
భాగాలను మీకీ వేళ పోస్టు చేశాను, 

తెలుగు నిఘంటు నిర్మాణ (ప్రయత్నాలు ఒక దారికి 

వచ్చాయి, అక్టోబరు [పారంభములో పని మొదలవుతుంది. 

సంపాదక మండలి నికశించిన సూ (త్రములను అనుసరించి, నెలకు 

బిలిక్ 250 రూపాయల  జీతంమీద [ప్రధాన నంపాదకులుగా 

తాము పనిచేయడానికి @) వేదం వేంకటరాయశాస్త్రిగా 

రంగీకరించారు. (పస్తుతం ఆయనకి నహాయపడడంకోసం ఇద్దరు 

పండితులను నియమి౦చవ లె ననుకున్నాము. సంపొదకోమండలి 

సమావేశం త్వరలో జరుగుతుంది. మీరు 1916 వ సంవత్సరానికి, 
విశ్వవిద్యాలయ పరీ జూధికారులుగా నియమితులై నారు. మీ 

ఆరోగ్యము బాగా వున్నదనుకుంటాను, 

ణః వః జ 
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విజయనగరం 

గ్ర అక్టోబరు 1915 

రుియమున అప్పారావుగారూ * 
UD = 

మీ కుమారునిచేత పంపించిన మీ శెండు ఉత్తరాలు 
అందాయి. మీరింకా కోలుకోనందుకు విచారంగా వుంది. 

ఇపుడపుజే జబ్బు నయంకాదని, మీరు [వానిన వాక్యాలు చదివి 

మిక్కిలి బాధపడ్డాను. మీతో ఒకసారి మాట్లాడాలని వుంది. 

శనివారం ఉదయం ఏడున్నర గంటలకు మీ యింటికి వస్తాను, 

అపుడు అన్ని సంగతులు, ముచ్చటించుకుంచాము. 

ఒగ్గిపురం వ్యవహారం తీర్మానం చేయాలని రెండు నెలల 

[కితం అక్కడకు వెళ్ళాను. ఊళ్లో మీ పొలాలు చూశాను, 

ఎచి_తులు శిస్తులు యివ్వకుండా, మిమ్మల్ని యిబ్బంది పెడుతు 

న్నట్టు అక్కడ విన్నాను. సరే ఇపుడే (శ్రీ) జగన్నాధరావు 
గారికి కబురుపెట్టి, మీకు రావలసిన వెయ్యి రూపాయలు 

పంపించే ఏర్పాటు చేయిస్తాను, 

కృష్ణసాగరం వద్దనున్న మీపొలం మా కవసరంలేదు. 
' ఒకవేళ అవసరం పడితె,. చాలా తక్కువభాగ౦ం కావలసివుం 

టుంది. ఏ సంగతీ మీకు తరవాత తెలియచేస్తాను. అ|గహోరకులు 
మిమ్మల్ని చిక్కులు ెడుతున్నారుకచా; మరి నేనెలాగ 
సాయపడగలను? ఆ చిక్కులు పోడానికి చేతనై నంతా చేస్తాను 
ఏ విధంగా తోడ్పడగలనో సూచించండి. జాబు (వాసి ఫి 

అజబ్బాయికిచ్చి పంపించండి. 

* ఫౌలరుదోర వ్రాసిన లేఖ. 
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బెంగుళూరు 

4 నవంబరు 1915 
ఖ్రయమైన అప్పారావుగారూ శ 

చో. మీరు $ వ తేదీన దయతో [(వౌసిన లేఖకు ఇంత ఆల 
స్యంగా సమాధాన మిస్తున్నందుకు నన్ను క్షమించకోరుతు 
న్నాను. సదా, మీరు కాంతీ౦చే ఉద్యమంకోసం మీరు కావించిన 

కృపి వివరాలను అమితఆస_క్రితో తెలుసుకుని ఆనందించాను. ఇదివ 
రకు మీరు కమిటీ నమావేళశ సారాంశాన్ని నంకి_ప్త్రంగా ఎరుక 
పరుస్తూ నాకొక లేఖ |వాశారు. ఇపుడు దానినిగురించే మీరు మీ 
లేఖలో (పస్తావించారనుకొంటాను, 

మీ వస్తుత మెమోరాండము నిర్దుష్టమైనది. పటిష్ట 
మైనది. నిష్పకపాతబుద్ధితో పరిశీలించినవారు. దానితో వకీభ 
ఏింపక తప్పదు. కాని వెంకటరంగారావు, సబబుకు కట్టుబడి, 

శాస్త్రీయ దృక్పధంతో ఒడబడతాడని నేననుకోను. 
మీ శేటమిసు నాకు ఎన్ని [పతులు కావాలంశు 

అన్నీ పంపిస్తామన్నందుకు మీకు కృతజ్ఞుల్ణి. ఇప్పటి మటుకు 
ఒక డజను [పతులు చాలును, అవసరం పడితే ఆనక మిమ్మల్ని 

ఎలాగా వేదిసానుకద ! 
రామమూర్తి, తాము పరీక్షకులుగా నియమితు (లె నట్లు 

చెప్పాగు ! అద్భుతం, మహాసంతోవం. ఎదురు వాదించ వీలు 
లేని తమ థీసిస్ (పత్యకరం నిజమని బుజువు చేసేటందుకు 
రామమూర్తి, (పొచీన [గంథాలనుంచి అనేక ఉదాహరణలను 

సేకరించారు. త్వరలోనే కళాశాలల పండితులను కలుసుకుం 
దుకు ఆయన సంకల్పించుకున్నారట | [పస్తుతం వ్యావహారిక 

* జె యే. ఏట్సు వ్రాసిన లేఖ. 
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భాషా ఉద్యమం కొంత వెనకబడితే వెనకబడుగాక. మీరూ 

ఆయనా కావిస్తున్న అమోఘమైన ఈ కృషిని, ఈనాడు 

కాకుంశు, రేవయినా అందరూ హార్షి ంచి శిరోధార్యమని 

ఆమోదింపక తప్పదు! 

నిరంతరం [శమపడడంవల్ర పి ఆరోగ్యం శీణించిందిః 

జబ్బులో ఘంచాన పడ్డంచుకు దుఃఖంవస్తోంది అతిశీఘంగా 

కోలుకుని మీరు ఆశిస్తున్నట్లు, మీ ఆయుధాన్ని మళ్ళీ మీరు 
చేతబుచ్చుకుంటారు, మీ ఆరోగ్యం ఎలావున్నదో ఎప్పటికప్పుడు 

దయవుంచి నాకు తెలుపుతూవుండండి మీ కృషి అనన్య 

సామాన్య మైనది. 
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ఇ 

నుహారని నిర్యాణం 

విరిగి పెరిగితి ; పెరిగి విరిగితి 

కష్టసుఖముల పార మెరిగితి 

పండునన్న వి ఆళ లెన్నో 

మెండిరాలగ బొగిలిలిన్, 

చూతునా ! అని చూసితీని; మరి 

చేతునా ! అని చేసితిని : ఇక 

చూడ చెయగరాని వింతలు 

చూపి కన్నులు కట్టితిన్ 

శ తుమి తుల కిచ్చి నెనరులు 

స్నేహా వార్డిని కొల్ల గొంటిని ; 

నొటి మి[తులు తరల శూన్యం 

బైన పుడమిని నిలిచితిన్, 

పంజరంబున నున్న కట్టను 

పగలదన్నగ లేక [సుక్కీతి 

నింగిపర్వగ. లేని జన్మము 

నిరసంబని రోసితిన్. 

నవంబరు నెల, ఇరవైశెమ్మిది ర్యాతుళ్ళు గడిచి 
పోయాయి, తెల్లవారింది. మహాకవి జీవితంలో అదే తుది వదయ 

మని ఎవరూ కలలోకూడా అనుకో లేదు. 
శ 
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మేడమీద గదిలో మంచంమీద మహాకవి మామూలు 

గానే దుస్తులన్నీ ధరించి పడుకున్నారు. మంచం [పక్క 
కొడుకూ, ఎదుట డాక్టరు మంగయ్యనాయుడుగారూ దిగు 

లుగా నించున్నారు, మహాకవి తల్తీ పిల్లలూ బంధువులు? ఆందో 
నతో అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నారు, 

బయటకిటికీలోంచి ఎండపొడ గదిలో పడుతున్నది. చలి 
గాలి రొప్పుకొస్తున్నది. రొజ్జగాలీ .ఎండపొడా మహాకవికి పడవు 

కదా! 

దగ్గర నిలబడినవారిని మెల్లగా దరికిపిలిచి మహాకవి 

తాము ధరించిన దుస్తులన్నీ తీసివేయమన్నా రు, వొక్కఫానలు 

లాల్ఫీని మాతం వుంచుకున్నారు. 

తన మంచం ప్రక్కనే దిగులుగా నించున్న కొడుకును 
చేరువకు రమ్మని పిలిచి “కొంచెం కోళోవై నూ, దంపిన తాం 
బూలమూ తెచ్చిపెట్టు బాబూ!” అన్నారు. అవి తం|డి తీసు 

కుంశు వమవునో అం థీతితో కొడుకు, డాక్టరు మంగయ్య 

నాయుకుగారిని చూపులతో (పశ్నించారు. డాక్టరుగారు ఇవ్వ 
వచ్చునని తల ఊపారు. కొడుకు తండికి వాటిని అందిచ్చాడు, 

తాంబూలము చప్పరిస్తూ మహాకవి, డాక్టరుగారి చేయి 

పట్టుకుని “వీటిని వేసుకోవచ్చునో వేనుకోకూడదో నేను బతి 
కుంకు ఆహారశా స్త్రంమీద వొక (గంధం రాస్తాను, డాక్టరు 

గారూ!” అంటూ చిరునవ్వు నవ్వారు, 

అదే మహాకవి చివరి చిరునవ్వు. అదే ఆయన తుదిపలుకు 
అప్పటికి గోడనున్న గడియారం ఎనిమిది చాటి ఇరవయ్యో 

నిముషమువద్ద ఆగిపోయినది, 

4 + + 
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శిరి 

“ఉనసురులకు విసికితివో ? యుద్దము 

కలదు; చేశముకొరకు పోరుము 

యుద్దమా! ఇక నేమి లోకము! 

బాలు! చాలును! లంగరెత్తుము | 

CONST 



సూక్తులు * సుభాసితాలు 

పుట్టుక వల్ల గొప్ప రానేరాదు. గుణయోగ్యతల వల 

ననేంగొప్ప వచ్చును. వెద్ద యవస్థలోనుండు దుర్దనునికన్న 
ది థి ప్ర 

తక్కువ స్థితిలొ నుండు సజ్జనుడు నిజమైన గొప్పవాడు కాడా ! 

ఖ్ వ షా శ 

చెడ్డతలంపు చెప్పిరాదు. ఎక్కణ్ణించో రానక్క-శ్లేదు, 
క౦టిక్కనపడకు౦డా మననులో (పవళించి పొంచివుంటుంది, 

చూసి చూడనట్టు మనం వూరుకొని అది వై కొచ్చే [ప్రయ 
త్నాలు బాహాటంగా చేస్తూవుంటాం, ఆ అవకాశానికి అవ 

కాశం యివ్వనివాడే [పొజ్జుడు, 
వ 

* శ % షే 

మనకు మనమె సత్య౦పట్ల విధయులమై వుండాలి" 

మనకు మన మనస్సే సాక్షి, 
జ ఖా షొ భో 

నువ్వొక న్యాయానికి ధర్మానికి సామాజిక నియమానికి 
లోబడి వుండవలెనన్న పుడు, దానిని అనుసరిస్తున్న నీకూ వొక 
హొక్కు. వుంది, అది ఎంతవరకు ఆచరణ యోగ్య మో దానిని 
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సూ ఖ్మాతిసూక్మంగా పరిశీలించే నీకు గల హక్కును ఎవరూ 

రద్దుచేయరాదు. అది దోషభూయిష్టమైనదని నువ్వు విశ్వసిస్తు 

న్నపుడు, దానిని సంస్కరించే హక్కూ, అధికారమూ నీకు 

వుంది, 

% 2 హా జ 

నాది (పజల ఉద్యమము, దానిని యెవరిని సంతోష 

చెట్టడానికై నా వదులుకో లేను, 
స్తు ఖ్ ల్లా లి 

రచయిత తాను ఏది (వాసినొ, అది సబబై నదికానీ, 

కాకపోనీ, దానికేదో వొక సమర్థన వుందనే అనుకుంటాడు, 

దానితో నీకు నిమి త్తం లేదు, 
ఖ్ షె వః జ 

మానవుల అవస్థలను 'తెలుసుకోవాలం కు వారిలో మనం 

లీనమైపోచాలి, కవులు కలిసిపోవాలి. కవులకే విశేపాధికారం 

వుంది. 

హా శ్ శ్ షా 

సొగనులేని మనిేవుండడు. స్నేహము, |సేమా 

అనేవి అనాది అయిన్నీ, యెప్పటికీ సరికొ త్తగా వుండే ౭ండు 

వెలుగులను నరునిమీద తిప్పికాంచితే వింతవింత సొ గసులుబయలు 

చేరుతవి. అనూయ అనే అంధకారంలో అంతా వక నలుపే! 
వ $ ఈ షః 

విగ్టశ్నీ 



జీవితమూ సొందర్యమూ అశజాళ్వతమెనవని చెప్పే 

సిధ్రాం తాలు, ఇం|దియ సుఖాలు పరిత్యజింపతగినవన్న వాదా 

నికీ బలాన్నీ యవు. దోషమన్నది అతిలోలత్వంలో యిం|దియ 

చాపల్యంలో యిమ్డివుంది. 
శ జ శ 

మానవుని | పేమిం చడమన్నరది అతిసాధారణమైనవి జీవిత 

సూత్రం, ఇతరులను (చేమించడంవల్ల మానవునికి నిరవధ్ 

కానందం సిద్దిస్తున్నది. 
ళీ + ళీ 

మనం మూర్తీభవింప చేయవలసిన [పేమ విశ్వమానవ 

[ పేమ. తోటి మానవుణ్ణి హృదయమిచ్చి (-పేమించు. 
ళీ 4 ళీ 

వినుము, ధనములు కెండు తెరగులు; ఒకటి మట్టిని పుట్టి 

నది; వేరొకటి హృత్క్మమలంపు సౌరభము. 
4 ళీ శ 

(పేమ పెంచక "పరుగునే? (గుమ వెన్నిధి, గాని 

యింటను "నేర్పరికళ 3 ఒజ్జలెవ్వరులేరు, 

| | 1 

[పేమ నిచ్చిన (పేమ వచ్చును; (పేమ నిలిపిన పేమ 

నిలుచును, 

4 ఖీ ళీ 

[పేమ కలుగక (బతుకు చీకటి 

ళీ 4 + 

బికరి 



రేవంజెవడో చాగెనంటూ కొండకోనల వెతుకులాడే 

వేలా? కన్ను తెరిచిన కానఖడడో? మనిషి మాతుడియందు 

లేడో? 

+4 థీ ఖీ 

మతం వేరై కేను యేమోయి? మనసు లొక శు మనుషు 

లుం శే, 
4 భీ ఖీ 

అన్నదమ్ములవలెను జాతులు మతములన్నీ మెలగ 

వలెనోయి. 
ఛీ 4 ఖీ 

మునుమును మెటివారల మాటలనియెడి మం తమహి 

మను జాతిబంధములన్న గొలునులు జారి సంపద లుబ్బెడున్, 
4 4 థి 

'యెల్లలోకము వొక్కయిళ్లై, వ 

వేలనెరుగని [పేమబంధము వేడికలుం కురియ 

మతములన్నియు మాసిపోవును, జ్ఞాన మొక్కు నిలిచి 

వెలుగును; 

అంత స్వర్గనుఖంబులన్న వి యవని విలసిల్లున్ 

4 4 థీ 

మంచి చెడ్డలు మనుజులందున యెంచిచూడగ రెండ 

కులములు, 

4 + + 

256 



దేశమున | -వేమించుమన్నా,మం౦ం చిఅన్నదిపెంచుమన్నా. 
4 భి 4 

దేశాభిమానం నాకు కద్దని వొట్టగొప్పలు చెప్పుకోకోయ్ 

వాని యేదై నాను వొక మేల్ కూర్చి జనులకు చూపవోయ్. 
ఖీ శీ 4 

వొటిమాటలు కటిపటోయ్, గటిమేల్ తలెపెటవేయ్' 
లు ఉట ల కొ 

¢ + + 

స్వంతలాభం కొంతమానుకు పొరుగువాడికి తోడు 

పడవోయ్, 

ళీ ఛీ t 

ఒకరిమేల్ తనమేలనెంచే 'నేర్చరికి "మేల్ కొల్లలోయ్. 

+ 4 + 

ఒరుల మేలుకు సంతసిస్తూ ఐక మత్యం నేర్చవేయ్. 

+ +4 y 

మందగించకముందు ఆడుగేయ్, వెనకపడితకే వెనకే 

నోయి. 

4 ళీ 4 

'దేశంమం శే మట్టికాదోయ్, చేశమంశు మనుజులోయి. 

భి ఖీ ఛీ 

చెట్టపటాల్ పట్ట.కుని 'బేశనులం తా నడవవలెనోయ్. 

4 + థీ 

విర్ర? 



(బతికి, చచ్చియు, [పజకెవ్వడు [ఏతిగూర్చునొ, వాడె 
ధన్యుడు. 

( ' | 

"దేశమని యొడి దొడ్డవృతుం, | పేనులను పూలె త్తవలె 

నోయ్, 
| ‘ | 

. ఆకులందున అణగి మణగీ, కవితకోవిల పలకవలెనోయి. 
పలుకులను విని చేళమందభిమానములు మొలకలె త్తవలినోయి. 

4 4 ఖీ 

బిగి 
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